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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขา/สาขาวิชานิติศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25501791108701
ภาษาไทย : หลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Law
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.
3. วิชาเอก
นิติศาสตร
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
- ไดพจิ ารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร อ มในการเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) ตํารวจ
2) ทหาร
3) เจาพนักงานบังคับคดี
4) นิติกร
5) เจาหนาที่บริหารหนี้ , เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน
6) เจาหนาที่ฝายบุคคล
7) เจาพนักงานคุมประพฤติ
8) ที่ปรึกษากฎหมาย
9) เจาพนักงานคดีปกครอง
ฯลฯ
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9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ที่
1 นายทัศนัย ทั่งทอง
อาจารย
น.ม. (กฎหมาย)
น.บ. (กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(วิชาวาความ)
2 นางสาวศิรินทร อินทรวิชะ
อาจารย
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา)

3

นายอรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ

อาจารย

4

นางสาวอรทัย แซเบ

อาจารย

น.ม. (กฎหมายการคาระหวางประเทศ)
น.บ. (กฎหมาย)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

5

นายกฤษฎา แสงเจริญทรัพย

อาจารย

น.ม. (กฎหมาย)
น.บ. (กฎหมาย)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภาทนายความแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2550
2531
2535
2548

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สภาทนายความแหงประเทศไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา

2538
2541
2550
2543
2546
2545
2553
2548
2550
2557
2543
2546
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น.บ. (กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(กฎหมายธุรกิจ)
น.ม. (กฎหมายเอกชน)
น.บ. (กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(วิชาวาความ)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

4
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสงผลใหเกิดขอพิพาททางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และขอพิพาทที่
เกิดขึ้นในปจจุบันก็มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้ สาขาวิชานิติศาสตร จึงมีความจําเปนที่ตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถแกไขขอพิพาททางธุรกิจในปจจุบันได
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากปจจุบันกระบวนทัศนดานกระบวนการยุติธรรมของไทย ไดนํากระบวนการระงับขอ
พิ พ าททางเลื อ ก (Alternative Dispute Resolution หรื อ ADR) มาใช ค วบคู กั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม
กระแสหลัก สงผลใหทองถิ่นและชุมชนมีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ สาขาวิชานิติศาสตร จึงมีความจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
กระบวนทัศนดานกระบวนการยุตธิ รรมของไทยในปจจุบัน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุ ก ที่ มี ศั ก ยภาพและสามารถปรั บ เปลี่ ย นได ต าม สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม และ รองรั บ ต อ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมกระแสหลั ก และการพั ฒ นากระบวนการระงั บ ข อพิ พ าททางเลื อก ADR โดยผลิ ต
บุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการทําวิจัยดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนภูมิ
ป ญ ญาท องถิ่ น เกี่ ย วกั บ การระงับ ข อพิ พ าททางชุมชน เพื่ อพั ฒ นาตนเองให เขากับ ลั กษณะงานทั้ งดาน
วิชาการและวิชาชีพซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุ รี ดานการผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มีบุ คลิ กภาพและมาตรฐานวิ ช าชีพ รวมทั้งตรงกับ ความตองการของสังคมทั้ งในระดั บ ท องถิ่ น
ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางดานวิชาการทางกฎหมาย และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดี
และมีจริยธรรม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูใชบัณฑิตในเขตจังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ
ดังนั้น การพัฒ นาหลักสูตรนี้ จึงตองเนน การผลิตบั ณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานวิชาชี พ
รวมทั้งตรงกับความตองการของสังคม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถามี)
13.1 หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน เปดสอนโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่
ประสานงานกับคณะตาง ๆ ในการเปดรายวิชาและจัดอาจารยผูสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความมุงมั่นในการจัดการศึกษา โดย
มุ งเน น ผลิ ตและพั ฒ นาบั ณ ฑิ ตให มีค วามรู ทั กษะทางดานกฎหมายและสามารถประกอบวิช าชีพ ดาน
กฎหมายไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม พรอมปฏิบัติงานไดจริง เพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติตอไป
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเปนมหาวิทยาลัย
แห งการเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ เป น คลั งป ญ ญาท อ งถิ่ น มี ค วามมั่ น คงตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี
วัตถุประสงคประการหนึ่ง คือ ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง นิติศาสตรเปนสาขาวิชาชีพชั้นสูง
อยางหนึ่งที่จําเปนในการพัฒนาสังคมและประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่ อผลิตบุ คลากรทางดานนิติศาสตร ใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ทางดาน
กฎหมายสาขาแขนงตางๆ และสามารถนําความรูความสามารถที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมในการ
แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นใหทองถิ่นสามารถดําเนินการและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต สํ า นึ ก และรั บ ผิ ด ชอบในการ
ชวยเหลือสังคม และพัฒนาสังคม โดยการชวยปองกัน พิทักษรักษาสิทธิประโยชนของประชาชนสวนรวม
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหการชวยเหลือปกปองและพิทักษสิทธิประโยชนของผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น นอกจากนี้ใหมีความรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมาย มีความรับผิดชอบตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ตลอดจนมีสวนรวมในการปกครองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยูในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย หรือสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีความรู
ความสามารถและประสบการณ ท างกฎหมาย ตลอดจนฝก ฝนลงมือ ปฏิบั ติ จ ริงให ส ามารถใชวิช าชี พ
กฎหมาย ใหถูกตองเหมาะสมแกกรณี โดยใหรูจักใชเหตุผล เขาใจสาระสําคัญและเจตนารมณของกฎหมาย
รวมทั้ งสามารถนํ าความรูความสามารถและประสบการณ พัฒ นาวิช าชีพของตนเอง พั ฒ นาสังคมและ
ชวยเหลือสังคมสวนรวม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
บัณฑิต ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา สม่ําเสมอ
ที่ สกอ. กําหนด
- พั ฒ นาหลักสูตรให สอดคลองกับ
มาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
- พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
บัณฑิต ใหสอดคลองกับความ
หลักเกณฑของเนติบัณฑิตยสภา
ตองการของผูประกอบการ
เรื่องการพิจารณามาตรฐาน
ผูใชบัณฑิต และการ
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต
สถาบันอื่น
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
พัฒนาบุคลากรดานการเรียน - พั ฒ นาหลั ก สู ต รให เ ป น ไปตาม
การสอน วิจยั และบริการ
ระเบี ย บสํ า นั ก ฝ ก อบรม วิ ช าว า
วิชาการ ใหสอดคลองกับการ
ความแหงสภาทนายความวาดวย
นําไปปฏิบัติงานจริง
การพิจารณามาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญา หรือ
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
นิติศาสตรบัณฑิต ของ
สถาบันการศึกษาอืน่
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
สม่ําเสมอ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณการ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
เรียนการสอน ใหมีความ
ความ ต อ งการของท อ งถิ่ น และ
ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงใน ผูใชบัณฑิตดานนิติศาสตร
อนาคต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผานการ
ปรับปรุง
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช บั ณ ฑิ ต ของผู ใช
บัณฑิต
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดานทักษะความรู
ความสามารถในการทํางานโดย
เฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เรียนวันจันทรถึงวันศุกร เต็มเวลา สวนขอกําหนดตางๆใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว า ด ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2553 (หมวด 3)
(ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร และเปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสําเร็จการศึกษา
ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูขอบังคับฯ 2553 หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือเปนไปตามขอบังคับวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช)
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

9
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษามีทักษะการใชภาษาไทยนอยหรือไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถสื่อสารเปน ภาษา
เขียน ที่ถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษาไทยได
2) นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตรรกศาสตรนอยหรือไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถ
ใหเหตุผลที่สัมพันธกับเรื่องหรือสถานการณตางๆ ได
3) นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวในการเรียน ซึ่งตองใชวิธีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจาก
แหลงขอมูลตางๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียน รวมทั้งการปรับตัวเรื่องการทําขอสอบ
แบบอัตนัยใชวิธีการบรรยาย เพื่อนําความรูที่ไดจนตกผลึกกลั่นกรองแสดงออกซึ่งเหตุและผลในการ
ตอบขอสอบ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ โดยจัดสอน
เสริม ในชวงกอนเปดภาคการศึกษา สวนปญหาการปรับตัว โดยจัดใหมีการใหคําปรึกษาแนะแนว
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2559 2560 2561 2562 2563
50
50
50
50
50
ชั้นปที่ 1
50
50
50
50
ชั้นปที่ 2
50
50
50
ชั้นปที่ 3
50
50
ชั้นปที่ 4
50
100
150
200
200
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ
50
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาลงทะเบียน (เหมาจาย)*
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินเดือน
รวมรายรับ

2559

ปงบประมาณ
2560
2561

2562

2563

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

30,000

60,000

90,000

120,000

120,000

1,800,000

1,807,500

1,815,000

1,822,500

1,830,000

2,830,000

3,867,500

4,905,000

5,942,500

5,950,000

*คาลงทะเบียน (เหมาจาย) 10,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
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2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาวัสดุ
เงินงบประมาณสาขาทําโครงการ
รายจายอื่น ๆ
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวที่ใชในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2559

ปงบประมาณ
2560
2561
2562

2563

1,800,000

1,807,500

1,815,000

1,822,500

1,830,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

1,920,000

1,927,500

1,935,000

1,942,500

1,950,000

50

100

150
200
13,821/ คน / ป
(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษาตอป)

200

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอรเน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุมวิชาเอกบังคับ
2 กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา
3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี

133

หนวยกิต

30
12
3
3
12
97
78
12
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ : 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
2) กรณีที่หลักสูตรมี มคอ.1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ใหเลือกกลุมวิชา
ภาษาและการสื่อสารเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ ในกรณีขอ 1) และขอ 2) ตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมกันตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
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รหัสวิชา
1550103
1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
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รหัสวิชา
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101

ชื่อวิชา
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnam for Communication

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3–0–6)

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government

14
รหัสวิชา
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
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รหัสวิชา
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
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รหัสวิชา
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
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รหัสวิชา
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
97 หนวยกิต
1) กลุมวิชาเนื้อหา ไมนอยกวา
97 หนวยกิต
1.1) วิชาเอกบังคับ
78 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2561201
กฎหมายแพงเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to civil Law
2561202
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act Contract
2561501
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to public Law
2562201
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Obligation Law : General Principles
2562202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
Torts , Management of Affairs without mandate and undue
Enrichment
2562203
กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Law of property
2562205
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
2562302
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
2562303
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
2562305
กฎหมายลักษณะ ประกันดวยบุคคลและทรัพย
3(3-0-6)
Security transaction Law : Real and Personal
2562306
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
3(3-0-6)
Partnerships and Companies
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รหัสวิชา
2562501
2562502
2562503
2562702
2563201
2563302
2563501
2563502
2563504
2563506
2563507
2564301
2564502
2564701
2564707

รหัสวิชา
2562101
2562204

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law : General Principles
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law : offences
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
English for Lawyer
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
Succession Law
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Bills and Current Account Law
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
3(3-0-6)
Law on Court Organization
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures of Judgment
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedures
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law and Procedures
สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0-6)
Seminar in civil Law
สัมมนากฎหมายอาญา
3(2-2-5)
Seminar in Criminal Law
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Profession
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Law
1.2) วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Legal History
กฎหมายที่ดิน
3(3-0-6)
Law of Land
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รหัสวิชา
2562301
2562304
2562401
2562703
2563202
2563301
2563401
2563402
2563403
2563404
2563408
2563409
2563503
2563508
2563509
2563510
2563511
2563515

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
เอกเทศสัญญา 3
3(3-0-6)
Specific Contracts 3
กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Law
การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application and Interpretation of Law
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
กฎหมายลักษณะประกันภัย
3(3-0-6)
Law of Insurance
การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Process
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
CriminoIogy and Penology
นิติเวชศาสตร
3(3-0-6)
Forensic Medicine
กฎหมายจราจร
3(3-0-6)
Traffic Law
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
Arbitration Law
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law of Mass Communication
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง: ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures : Provisional Measuresand Execution
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law and Procedures
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Law of Juvenile Delinquency
กฎหมายลมละลาย
3(3-0-6)
Bankruptcy Law
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Law of Local Administration
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รหัสวิชา
2564401

ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Law
2564503
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Finance Law
2564601
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
2564602
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
Private International Law
2564603
กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
2564702
นิติปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Law
2564703
การรางสัญญา
3(2-2-5)
Contract Drafting
2564704
การวาความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
2564705
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(2-2-5)
Legal Drafting and Legislative Process
2564706
สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
1.3) วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
1.3.1 ใหเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาตอไปนี้ 1 วิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2564801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(45)
Preparation for Professional Experience
2564802
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative study
1.3.2 ใหเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาตอไปนี้ 1 วิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
2564803
การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(270)
Field Experience
2564804
สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Study
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล ว และต องไมเป นรายวิชาที่กําหนดให เรียนโดยไมนั บหนวยกิต รวมในเกณฑ การสํ าเร็จ
หลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ป 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

2561201 กฎหมายแพงเบื้องตน
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

ปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
0

ป 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

2561202 กฎหมายลั ก ษณะนิ ติ ก รรม
3
3
และสัญญา
2561501 กฎหมายมหาชนเบื้องตน
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
36

ปฏิบัติ
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ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด
3
3
จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควร
ได
2562203 กฎหมายลักษณะทรัพย
3
3
2562302 เอกเทศสัญญา 1
3
3
2562501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3
3
2562502 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3
3
................. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
36

ปฏิบัติ

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

2562201 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลัก
3
3
ทัว่ ไป
2562205 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3
3
2562303 เอกเทศสัญญา 2
3
3
2562305 กฎหมายลักษณะประกันดวย
3
3
บุคคลและทรัพย
2562306 กฎหมายลักษณะหุนสวนและ
3
3
บริษัท
2562503 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

0
0
0

6
6
6

0

6

0
0

6
36

ปฏิบัติ
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ป 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

2563201 กฎหมายลักษณะมรดก
3
3
2563302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชี
3
3
เดินสะพัด
2563501 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
3
3
2563502 กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ
3
3
แพง
2563504 กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ
3
3
อาญา
................. วิชาเอกเลือก
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6

0
0

6
6

0

6

0
0

6
36

ปฏิบัติ

ป 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

2562702 ภ าษ าอั งก ฤ ษ สํ าห รั บ นั ก
3
3
กฎหมาย
2563506 กฎหมายลักษณะพยาน
3
3
2563507 กฎ ห มายป กครองและวิ ธี
3
3
พิจารณาคดีปกครอง
................. วิชาเอกเลือก
3
3
................. วิชาเอกเลือก
3
3
................. วิชาเอกเลือก
3
3
รวม
18
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

0
0

6
6

0
0
0
0

6
6
6
36

ปฏิบัติ
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ป 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
0
สัมมนากฎหมายแพ่ง
3
3
0
สัมมนากฎหมายอาญา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3
3
0
ค ว าม รู เ บื้ อ งต น เกี่ ย ว กั บ
3
2
2
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
2564801/ การเตรี ย มฝ ก ประสบการณ
1
0
45
วิชาชีพ/
2564802 การเตรียมสหกิจศึกษา
................. วิชาเลือกเสรี
3
3
0
................. วิชาเลือกเสรี
3
3
0
รวม
19
17
47
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห ไมนอยกวา 19 หนวยกิต
ชั่วโมงการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 47 ชั่วโมง
2564301
2564502
2564701
2564707

ป 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2564803/ การฝกประสบการณวิชาชีพ/
2564804 สหกิจศึกษา

หนวยกิต

ทฤษฎี

6

0

ปฏิบัติ

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6
5
0
6
6
35

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

270/
600
270/
0
รวม
6
0
600
ชั่วโมงการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 270 ชั่วโมงหรือ600 ชั่วโมง(แลวแตกรณี)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ป พ.ศ. ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
ที่จบ 2559 2560 2561 2562

นายทัศนัย ทั่งทอง

อาจารย

น.ม.(กฎหมาย)
น.บ. (กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(วิชาวาความ)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภาทนายความแหงประเทศไทย

2550
2531
2535

36

36

36

36

2

นางสาวศิรินทร อินทรวิชะ

อาจารย

น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา)
น.บ.(กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(กฎหมายธุรกิจ)
น.ม. (กฎหมายเอกชน)
น.บ.(กฎหมาย)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2548

36

36

36

36

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํ านั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา
สภาทนายความแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํ านั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํ านั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา

2538
2541
2550
2543
2545

36

36

36

36

36

36

36

36

12

36

36

36

3

นายอรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ

อาจารย

4

นางสาวอรทัย แซเบ

อาจารย

5

นายกฤษฎา แสงเจริญทรัพย

อาจารย

ประกาศนียบัตร(วิชาวาความ)
น.ม. (กฎหมายการคาระหวางประเทศ)
น.บ.(กฎหมาย)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)
น.ม. (กฎหมาย)
น.บ. (กฎหมาย)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

2546
2553
2548
2550
2557
2543
2546

25

1
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

1

นายทัศนัย ทั่งทอง

อาจารย

2

นางสาวศิรินทร อินทรวิชะ

อาจารย

3

นายอรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ

อาจารย

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตร(วิชาวาความ)
น.ม. (กฎหมายการคาระหวางประเทศ)
น.บ.(กฎหมาย)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)

4

นางสาวอรทัย แซเบ

อาจารย

5

นายกฤษฎา แสงเจริญทรัพย

อาจารย

น.ม. (กฎหมาย)
น.บ. (กฎหมาย)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

6

นายสกุล กร่ําธาดา

อาจารย

ร.ป.ม.(นโยบายสาธารณะ)
น.บ.(กฎหมาย)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สภาทนายความแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํ านั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา
สภาทนายความแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํ านั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํ านั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห ง เนติ
บัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ป พ.ศ. ที่ ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
จบ
2559 2560 2561 2562
2550
2531
2535
2548

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

2557
2543
2546

12

36

36

36

2552
2543

36

36

36

36

2538
2541
2550
2543
2545
2546
2553
2548
2550

26

น.ม.(กฎหมาย)
น.บ. (กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(วิชาวาความ)
น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา)
น.บ.(กฎหมาย)
ประกาศนียบัตร(กฎหมายธุรกิจ)
น.ม. (กฎหมายเอกชน)
น.บ.(กฎหมาย)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายทองธาร เหลืองเรืองรอง

2

นายชัชเวช สุกิจจวนิช

นายสรรเพชญ ตรีเทพ

4

นายสรรักษ เลี่ยมสุวรรณ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

น.บ.(กฎหมาย)เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)
สํานั กอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
LL.M. (Law)
(Chicago-Kent), USA.
LL.M.(Law)
Uppsala University
Sweden
น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
น.ม.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.ม. (การศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
น.บ.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กศ.บ.(การศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

ป พ.ศ.
ที่จบ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
2559

2560

2561

2562

2524
2525

3

3

3

3

2546
2545

12

12

12

12

5

5

5

5

2542
2543

27

3

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

2551
2525
2526
2553
2546
2548
2541

6

6

6

6
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ลําดับ
ที่
5

6

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

นายพฤฒวรรธ รินทรธราศรี

นายวัชรพล
สุนทระศานติก

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ป พ.ศ.
ที่จบ
2553
2548
2546

น.ด.(กฎหมาย)
น.ม. (กฎหมายเอกชน)
กศ.ม. (วิจัยและสถิติเพื่อ
การศึกษา) ศรีนครินทรวิโรฒ
น.บ. (กฎหมาย)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย )

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา

2543
2545

น.ม. (กฎหมายเอกชนและ
ธุรกิจ)
น.บ. (กฎหมาย)
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2550

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา

2543
2547

LL.M (Master of Laws)

(University of California,
Berkley USA) (ทุนสํานักงานศาล
ยุติธรรม)
น.ม. (กฎหมาย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
น.บ.(กฎหมาย)เกียรตินิยมอันดั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บ 2)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา

2554
2548
2546
2543

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ป)
2559

2560

2561

2562

9

9

9

9

6

6

6

6
28

7

ชื่อ-นามสกุล

3

3

3

3
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรกับงาน
ที่ไดรับมอบหมายในสถานประกอบการได
4.1.2 มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายจากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการและนํามาใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธปรับตัวเขากับสถานประกอบการและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และกลาแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยหลักการและเหตุผลที่
เปนระบบ และนําไปใชประโยชนในการทํางานได
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด การเขียน และการคิดวิเคราะห
4.2 ชวงเวลา
4.2.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 1
4.2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 2
4.2.3 ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4
4.2.4 ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/
(สัปดาห)
2(1-15)
2(1-15)
1(1-15)
2(1-15)

ขั้นปที่

ทักษะ
ดานนิติกรรมและสัญญา
ประกันดวยบุคคลและทรัพย
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ฝกประสบการณ วิชาชีพ ในสํ านั ก งานทนายความและ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ไมมี

1


2

3

4





30
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ถ อ ม - สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพ
ตนและทํ าหน า ที่ เป น พลเมื อ งดี ในสิ ท ธิ ท างป ญ ญาและข อ มู ล ส ว นบุ ค คล การใช เทคโนโลยี ในการ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ พัฒนาสังคมที่ถูกตอง นอกจากนี้ยังมีการจัดคายพัฒนาชุมชน เพื่อให
สังคม
นักศึกษามีโอกาสประยุกตหรือเผยแพรความรูที่ไดศึกษามา
(2) มี ความรูพื้ น ฐานในศาสตร ที่
เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภ าคทฤษ ฎี แ ละ
ภ า ค ป ฏิ บั ติ อ ยู ใน เก ณ ฑ ดี
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต ได อ ย า ง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
และศึกษาตอในระดับสูง
(3) มี ความรูทันสมั ย ใฝ รู และมี
ความสามารถพัฒนาความรู เพื่อ
พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางานและ
พัฒนาสังคม
(4) คิ ด เป น ทํ า เป น และเลื อ ก
วิ ธี ก ารแก ป ญ หาได อย า งเป น
ระบบและเหมาะสม
(5) มีความสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีทักษะ การบริหารจัดการ
และทํางานเปนหมูคณะ

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองวางพื้นฐานของกฎหมายและสราง
ความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝกหัด
โครงงาน และกรณีศึกษาใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรูกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นจริงไดอยางถูกตองและเปนธรรม

(6) รู จั ก แส วงห าความรู ด ว ย
ตนเองและสามารถติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นไดเปนอยางดี
(7) มี ค วามสามารถในการใช
ภาษาไทยในการสื่ อ สารและใช
เทคโนโลยีไดดี

- ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลรวบรวมความรูที่
นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในชั้นเรียนและเผยแพรความรูที่ไดระหวาง
นักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก
- มี ร ะบบเพื่ อ สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู นั ก ศึ ก ษาหรื อ
บุ ค คลภายนอกที่ ส งเสริม ให เกิ ดการแสวงหาความรูที่ ทัน สมั ย การ
เผยแพร การถามตอบและการแลกเปลี่ยนความรู

- รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ และ
ปรับตามวิวัฒนาการของกฎหมาย มีปญหาและกรณีศึกษาที่ทาทายให
นักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ
- ทุกรายวิชาตองมีกรณีศึกษาปญหา แบบฝกหัด ใหนักศึกษาไดฝกคิด
ฝกปฏิบัติ ฝกการวิเคราะหแกปญหาแทนการทองจํา
- ปญหาและกรณีศึกษาของรายวิชาตางๆ ควรจัดทําแบบคณะทํางาน
แทนที่ จ ะเป น แบบงานเดี่ ย ว เพื่ อส งเสริมให นั กศึ ก ษาได ฝก ฝนการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหมีการรักษาศีล มีการฝกสมาธิ และมี
การฝกฝนทักษะทางปญญา
2) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
3) เปดโอกาสใหนักศึกษามีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เนนเรื่องการแตงกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
8) ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การใหคะแนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลานัดหมาย และการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแตงกาย
7) ความซื่อสั ตยทางวิชาการ เชน ไมนําผลงานของผูอื่น มาเป น ของตน ไมดัดแปลง
ขอคนพบ
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2. ทักษะทางความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เปนพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนํามาประยุกตใช
เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเท าทันสถานการณ ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับท องถิ่น ระดับ ชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนดานความรู
1) ใช การสอนหลายรูป แบบ โดยเนน หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดองค
ความรู
2) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม และการนําเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5) การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) ฝกการแกปญหาจาก
สถานการณจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบยอย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ไดอยางถูกตอง
5) ประเมินจากการแกปญหาจากสถานการณจริง
6) ประเมิน จากการทวนสอบผลสั มฤทฺธิ์ของนั กศึกษาดวยวิธีการวัดแบบต าง ๆ ตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางสรางสรรค และคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถสื บ คน วิเคราะห ประมวลและประเมิ น สารสนเทศ เพื่อใชแก ป ญหาอย าง
สรางสรรค
3) สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแกปญหา
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูโดยการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการฝกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
สงเสริมการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
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3) การศึ ก ษาค น คว า จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย จากสถานที่ จ ริ ง และสรุ ป วิ เ คราะห
สังเคราะหทํารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึ ก ษาค น คว าอย างเป น
ระบบโดยใชหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมิ น จากการรายงานผลการดํ าเนิ น งานและการแก ป ญ หาที่ เกิ ด จากการฝ ก
ปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายใหศึกษาคนควา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกไขปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ของกลุม ทั้งในบทบาทผูนําหรือผูรวมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได อย างเหมาะสมกั บ บทบาท หน าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร
อยางเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สงเสริมการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา และการเปนสมาชิกกลุม
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม
ทักษะการอยูในสังคม
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5) สงเสริมให นั กศึ กษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น ภายในกรอบแห งสิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผูอื่น
6) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิด เห็ น เพื่ อฝกการยอมรับ ความ
คิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุ ท ธ การประเมิ น ผลการเรีย นรูด านทั ก ษะความสัม พั น ธร ะหวางบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียน โดยอาจารยและนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
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3) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทํางานรวมกับผูอื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทั กษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
โอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช ค วามรู พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรแ ละสถิ ติ ในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะหขอมูลนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน
5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใช ในการพั ฒ นาการเรีย นรู ด านทั ก ษะในการวิเคราะห เชิ งตั ว เลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกํ า หนดป ญ หาเป น ฐาน เพื่ อ ส งเสริ ม ให มี ก ารวิเคราะห ข อ มู ล ในการ
ตัดสินใจแกปญหา
2) มอบหมายงานค น ควาองค ความรูจ ากแหลงขอมู ล ต างๆ โดยใช ค อมพิ ว เตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การใชสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ (Experiential Learning) ใหผูเรียนประยุกตใช
ทักษะและเชื่อมโยงองคความรูนําไปปฏิบัติ นําไปใชแกปญหา
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ไดฝกทดลอง ฝกปฏิบัติการ
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึ กษาตองมี คุณ ธรรม จริย ธรรม โดยเฉพาะความยุ ติธ รรมเพื่ อให สามารถประกอบ
วิชาชีพ และดําเนินชีวิติรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และตองทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมและ
ประเทศชาติ นอกจากกฎหมายจะมีความเกี่ยวของกับสังคมแลว ยังเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
ความปลอดภั ยในชีวิต นักศึกษาจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่ เกิดขึ้นเชน เดียวกับ การประกอบ
อาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 5 ขอ
เพื่ อให นั กศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาคุ ณ ธรรม และจริย ธรรมไปพรอมกับ วิท ยาการต างๆ ที่ ศึกษา รวมทั้ ง
อาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม และจริยธรรมเปนตัวอยางตามขอที่ระบุไว
1) ตระหนักในคุณคา รูและเขาใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญตอการดํารงตนและการ
ปฏิบัติงาน มีการนําหลักคุณธรรมมาใชในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
นอกจากนั้น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวิชาเกี่ยวกับมารยาท วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ของนั ก กฎหมาย ได แก วิ ช า หลั ก วิ ช าชี พ นั ก กฎหมาย (2564701) อาจารย ที่ ส อนต องจัด ให มีก ารวั ด
มาตรฐานในด านคุ ณ ธรรม จริย ธรรมทุ กภาคการศึกษา ซึ่งไมจําเปน ตองเปน ขอสอบ อาจใชการสังเกต
พฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของ
คะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒ นธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้น เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มี
ความซื่ อ สั ต ย โดยต อ งไม กระทํ า การทุ จ ริต ในการสอบหรือลอกการบ านของผูอื่ น เป น ตน นอกจากนี้
อาจารยผู ส อนทุ กคนต องสอดแทรกเรื่องคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนทุ กรายวิช า รวมทั้ งมี การจั ด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละเพื่อ
สังคม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ ดานใด
ดานหนึ่ง คือ
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
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หลักสูตร

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม

3) ประเมินจากการกระทําหรือพฤติกรรมการทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับวิชาที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม
และ ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มี ทักษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขียน สามารถอธิบ ายหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) มีความสามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษาหรือวิชาชีพ และนําไป
ประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้น
เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และวิเคราะหกรณีศึกษา
และ ปญหา วินิจฉัยปรับขอเท็จจริงใหเขากับบทบัญญัติของกฎหมาย ไดอยางถูกตองตามวิธีการใชการ
ตีความ สามารถประยุกตใชกฎหมายในชีวิตจริงไดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมดานตางๆ
ไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ ดานใด
ดานหนึ่ง คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากการทําแบบฝกหัด
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3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นั ก ศึ ก ษาต อ งสามารถพั ฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชี พ ได โดยพึ่ งตนเองได เมื่ อ จบ
การศึ ก ษาแล ว ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางป ญ ญาไปพร อ มกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหา
เหตุผล เขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะ
ทองจํา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน คนควา ตีความ ปรับใช และสรุปผล เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค เหมาะสม และเที่ยงธรรม
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุ ก ต ค วามรู แ ละทั ก ษะ ด ว ยการวิ นิ จ ฉั ย ปรั บ ข อ เท็ จ จริ ง ให เ ข า กั บ
บทบัญญัติของ กฎหมายไดอยางเหมาะสม
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษา ปญหาขอเท็จจริงที่ปรากฏในชีวิตจริง สังคม เศรษฐกิจ การเมืองฯ
2) การอภิปรายกลุม
3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางป ญ ญา นี้ส ามารถทําไดโดยการออก
ขอสอบที่ใหนักศึกษาวิเคราะหหาเหตุและผล วินิจฉัยเพื่อแกปญหา อธิบายขอกฎหมาย หลักการแนวคิด
และวิธีการแกปญหา ประยุกตความรูที่เรียนมา โดยการหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมา
คําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตางๆ โดยประเมินตามสภาพจริงจาก
บทสรุป และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดย
ใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คน
ที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของ
กั บ คุ ณ สมบั ติ ตางๆ ต อไปนี้ ให นั กศึ กษาระหวางที่ส อนวิช า หรืออาจให นักศึ กษาไปเรีย นวิช าทางดา น
สังคมศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ดังนี้
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ
ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
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4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเป น ผู ริเริ่มแสดงประเด็ น ในการแก ไขสถานการณ ทั้งสว นตัว และส วนรวม
พรอมทั้งแสดง จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง ตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกั บ ผู อื่ น ข ามหลั ก สู ต ร หรื อ ต อ งค น คว าหาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรือ ผู มี
ประสบการณ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู ด านทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผูนํา
4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรูด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรีย น และสั งเกตจากพฤติ กรรมที่ แสดงออกในการร วมกิ จกรรมต างๆ และความครบถว นชัด เจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ด านทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
นอยขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติ ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และ
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ใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ให
นักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
วิศวกรรมคอมพิวเตอรในหลากหลายสถานการณ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช เครื่องมือ
ตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) (อยาเปลีย่ นแปลง สภามหาลัยฯ อนุมตั ิ 15 มิ.ย. 58)

รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1050101 พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน















































1050102 ทักษะชีวิตเพือ่ ความงอกงามสวนบุคคล















































1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง















































1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร















































1510101 จริยธรรมและทักษะชีวิต













































1520101 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ















































1520102 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ















































1520103 การคิดเชิงสรางสรรค















































1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร















































1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ















































1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห















































1540204 ภาษาไทยสําหรับครู















































1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร















































1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน















































1550103 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน















































1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวัฒนธรรม
อาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสําหรับครู











































































































































1560101 ภาษาพมาเบื้องตน















































1560102 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร













































1570101 ภาษาจีนเบื้องตน















































1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร















































1580101 ภาษาฮินดีเบื้องตน















































1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร















































1590101 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน















































1590102 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร















































1610101 ภาษาเขมรเบื้องตน















































1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร















































1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องตน















































1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1630101 ภาษามลายูเบื้องตน















































1630102 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร















































1640101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งตน















































1640102 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสาร















































2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป













































2010102 ชางเมืองเพชร















































2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป















































2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี















































2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500101 พื้นฐานการเมืองและประวัติศาสตร
การปกครองไทย
2500102 วิถีไทย











































































































































2500103 ความเปนพลเมือง















































2500104 มนุษยกับสิ่งแวดลอม















































2500105 เพชรบุรีศึกษา















































2500106 อาเซียนศึกษา















































2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2500108 ความรับผิดชอบตอตนเอง















































2500109 สังคมนาอยู















































2500110 อัตลักษณไทย















































2560111 การตอตานการทุจริตคอรัปชัน่















































2560101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน















































3560101 การเปนผูประกอบการเบื้องตน













































3560102 ทักษะความเปนผูนาํ และการทํางาน เปนทีม















































3560503 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน















































3560504 การเงินสวนบุคคล















































3600101 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน















































4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี















































4010702 วิทยาศาสตรกับชีวิต















































4010703 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน















































4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจําวัน















































4020102 เคมีและภูมิปญญาไทย
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน















































4040101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน















































4040102 การคิดและการตัดสินใจ













































4070301 การสรางเสริมสุขภาวะ















































4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ















































4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต















































4080103 รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก















































4080104 วิทยาศาสตรการกีฬา















































4080105 ทักษะการวายน้ํา















































4090101 อาหารนานาชาติเบื้องตน















































4100904 การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจําวัน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

5040606 การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ















































5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน















































5070613 ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ













































5540602 พลังงานทดแทน















































5540603 การประหยัดพลังงาน















































5570103 ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน















































5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ















































5590101 การขับขี่ปลอดภัย















































5800101 เทคโนโลยีทองถิ่น















































7130401 การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ















































7130402 เทคโนโลยีการนําเสนองาน















































7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู















































8010801 การชวยฟนคืนชีพ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

8010802 การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ















































8010805 หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู
2561201 กฎหมายแพงเบื้องตน

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































2561202 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา















































2561501 กฎหมายมหาชนเบื้องตน













































2562201 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป











































































































































2562205 กฎหมายครอบครัว















































2562302 เอกเทศสัญญา 1















































2562303 เอกเทศสัญญา 2











































































































































2562501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ















































2562502 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป















































2562305 กฎหมายลักษณะประกันภัย
ดวยบุคคลและทรัพย
2562306 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท

47

2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด
จัดงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
2562203 กฎหมายลักษณะทรัพย
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รายวิชา\ผลการเรียนรู
2562503 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ













































2562702 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย















































2563201 กฎหมายลักษณะมรดก











































































































































2563502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง















































2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา















































563506 กฎหมายลักษณะพยาน



































































































































































































































































































































2563302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินบัญชี
เดินสะพัด
2563501 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

2563507 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
2564301 สัมมนากฎหมายแพง
2564502 สัมมนากฎหมายอาญา
2564701 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2564707 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
2562101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
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รายวิชา\ผลการเรียนรู
2562204 กฎหมายที่ดิน

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ















































2562301 กฎหมายธุรกิจ















































2562304 เอกเทศสัญญา 3















































2562401 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2562703 การใชและการตีความกฎหมาย



























































































2563202 กฎหมายคุมครองผูบริโภค















































2563301 กฎหมายลักษณะประกันภัย















































2563401 การสืบสวนและสอบสวน















































2563402 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา















































2563403 นิติเวชศาสตร















































2563404 กฎหมายจราจร















































2563408 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ















































2563409 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค
บังคับคดี
2563508 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
ในศาลแรงงาน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู
2563509 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชน
2563510 กฎหมายลมละลาย

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ



























































































2563511 กฎหมายภาษีอากร















































2563515 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น















































2564401 กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา



















































































































































































































































































2564703 การรางสัญญา















































2564704 การวาความและศาลจําลอง















































2564705 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติ
บัญญัติ















































2564503 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลัง
ของรัฐ
2564601 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
เมือง
2564602 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
บุคคล
2564603 กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวาง
ประเทศ
2564702 นิติปรัชญา
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รายวิชา\ผลการเรียนรู
2564706 สิทธิมนุษยชน

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ































2564801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ





























2564802 เตรียมฝกสหกิจศึกษา



























2564803 การฝกประสบการณวิชาชีพ

























2564804 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผูประเมินภายนอก
สามารถตรวจสอบได ดังนี้
1) หลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม
แผนการสอน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ กําหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ มีความผิดปกติ
และดําเนินการรายงานผลการทวนสอบ
2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะของ
ขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอนและทําการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรรวมดวย
3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับ หลักสูต ร มี ระบบประกั นคุ ณภาพภายในสถาบั นอุด มศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทัง้ ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษานั้น
1.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใชแบบสอบถามหรือประชุมรวมกัน
2) ใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา
จากการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา(ถามี)
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปญหาพิเศษ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) การไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานความรูไดรับตรง
กับงานที่ทํา ทักษะความสามารถที่เรียนนําไปใชไดกับงานที่ทํา ความมั่นใจของบัณฑิ ตในการประกอบ
อาชีพ
2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม
และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ การประเมินจาก
ศิ ษ ย เก า ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ด า นความรู จ ากสาขาวิ ช าที่ เ รี ย น สามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ ได
ขอเสนอแนะในการปรั บ ปรุงหลั กสูตรจากศิษยเกา และ/หรือขอเสนอแนะจากผูทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอก
อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
2) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป น ครู กั บ อาจารย ใหม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ เพื่อนําไปใชในการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ ตนสอน สนับสนุนดานการศึกษาตอ การ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดผล
และการประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
และการประชุมวิชาการเสนอผลงานในประเทศ)
1) จัดประชุมอาจารยเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการใหเกรด ใหไดมาตรฐานทางวิชาการ มีความเปน
ธรรมสําหรับนักศึกษา และเปนการปองกันปญหาเกรดเฟอ หรือปญหาการกดเกรด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
2) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม วิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) สงเสริมใหอาจารยจัดทําบทความทางวิชาการสําหรับตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
4) ส งเสริมให อาจารย เขา รวมอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางวิช าการ เช น การนิ เทศงาน การให
คําปรึกษา เปนตน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1) มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
เชน มีอาจารย ผูรับผิด ชอบหลักสูตรที่มีคุณ วุฒิ ระดับ ปริญญาโท หรือ ตําแหนงทางวิชาการระดั บ ผศ.
ขึ้นไป จํานวน 3 คน และมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คน เปนตน
2)มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามโครงสร า งคณะ คื อ ประธานสาขาวิ ช า, คณะกรรมการสาขาวิ ช า
นิติศาสตร ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณสําหรับจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะมาจาก 2 แหลง คือ
งบประมาณแผนดิน หรืองบคลัง และงบประมาณจากรายไดของคณะ หรืองบพิเศษ การบริหารจัดการ
จะมีคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบ คณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตร จะบริหารจัดการในสวนของงบ
สาขาฯ เปนการบริหารจัดการเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
โดยตรง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ลําดับ
รายการ
จํานวน หนวยนับ
1
เครื่องคอมพิวเตอร
4 เครื่อง
2
เครื่องพิมพ
2 เครื่อง
3
หองสมุดกฎหมาย
1 หอง
4
หองศาลจําลอง
1 หอง
5
คลินิคกฎหมาย
1 หอง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
เพิ่มเติม จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมเพื่อใชประกอบการผลิตสื่อการเรียนการสอน และศึกษา
คนควา
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จะดําเนินการโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ นักศึกษา คือ
1) คณะกรรมการสาขาวิชานิติศาสตรจะประเมินทรัพยากร และ งบประมาณของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเมินหนังสือ/สิ่งพิมพ และการบริหารทาง
คอมพิวเตอร Internet และการคนควาตางๆ ซึ่งเปนการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
ประสานผลการประเมินจากคณะ/หนวยงานตาง ๆ
3) การประเมินโดยนักศึกษา เปนการรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรในการ
สนับ สนุ น การเรี ย นการสอน เช น การตั้ งกล องรั บ ฟ งความคิ ดเห็ น การรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ในการ
ประชุม/สัมมนา เชน การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา เปนตน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
การเป ด รั บ อาจารย แ ละการคั ด เลื อ กอาจารย ใหม เป น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ข อง
มหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาตรง นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) จัดประชุมอาจารยในสาขาวิชาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติ ดตามผลการดํ าเนิน งานตามแผนงาน
ประจําปของสาขาวิชา
2) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นภาค
การศึกษา และประจําป เพื่อนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร
3) สํารวจความตองการจากผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ (ที่สอนบางเวลา)
1) มี น โยบายในการเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาร ว มสอนในบางรายวิ ช า และบางหั ว ข อ ที่
ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
2) จั ด ระบบคั ด กรองคณาจารย ที่ จ ะเชิ ญ มาบรรยายบางเวลา และสอนพิ เศษ โดยกํ าหนด
หลั กเกณฑ กวางๆ เพื่ อเป น แนวทางในการคั ดเลือก เช น ผลงานทางวิช าการ เปน ผู เชี่ยวชาญที่
ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน
3) ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4) คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที่สถาบัน
จัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) มี ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ให ต รงตามภาระหน า ที่ ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบก อ น
การรับเขาทํางาน
2) ต อ งผ านการสอบแข ง ขั น ที่ ป ระกอบด ว ยการสอบข อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ โดยให
ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการใหบริการอาจารย
และนักศึกษา
3) มหาวิทยาลัย ออกกฎ ระเบี ย บในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนั บ สนุน การเรีย นการสอนให
ครบวงจร รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบการพิจารณา
ความดีความชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการฝกอบรมใหกับบุคคลากร
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office
Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําใน
การจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองได และ
มหาวิทยาลัยตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาอุทธรณในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสงผลใหเกิดขอพิพาททางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ในปจจุบันที่มีความสลับซับซอนขึ้น สงผลใหการผลิตบัณฑิตดานนิติศาสตร มีความจําเปนมากขึ้น ในสวน
ของการติดตามคุณภาพบัณฑิตนั้น มีการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของบัณฑิตเปน
ประจําทุกป โดย
1) ศึกษาขอมูลความตองการกําลังคนในสาขานิติศาสตร เพื่อนํามาใชประกอบการวางแผนการรับ
นักศึกษา
2) อัตราการมีงานทํา/การศึกษาตอของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา
รอยละ 80
3) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก 5 โดย
มีความพึงพอใจในดานความรู ทักษะ ความเปนผูมีจิตอาสา ความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
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(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง











(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
















หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค ของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น
เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการ
ที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป

* สกอ.แจงขอมูลปที่ดําเนินงานตามกรอบฯ (เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554) ดังนี้
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหระบุ 3 ชอง คือ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหระบุ 5 ชอง คือ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
- กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหระบุ 6 ชอง คือ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนั กศึกษาในชั้น เรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข อมู ลจากที่ กล าวขางต น แล ว ก็จ ะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จะตองมี การปรับ เปลี่ย นวิธี สอน การทดสอบปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได วาผูเรีย นมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่สอนไป สวนชวงหลังการสอนหากพบวามีปญหามีขอเสนอแนะจากผูเรียนก็จะตองมีการ
ดําเนินการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอนและพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน
ความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในดานใด ซึ่งจะ
มีการรวบรวมขอมูล ทั้งหมดเพื่อการปรับ ปรุงและพัฒ นาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละวิชา โดยสํารวจจากนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม ผูใช
บัณฑิต และผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่
ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒ นาหลักสูตรให
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับ ปรุ งย อย/หรือบางรายวิช า ทําได โดยการรวบรวมขอมู ล การสอบถาม และการ
ประชุม ผูบริหารคณะ อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา จะทําใหทราบปญหาในการ
บริห ารหลั ก สู ต รทั้ งในภาพรวม และในแต ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บป ญ หาของรายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําได
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ตลอดเวลาที่ พ บป ญ หา พร อมรายงานผลการปรับ ปรุงต อคณะกรรมการวิช าการ สภาวิช าการ สภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ใหคณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟงการพูด การอาน และการเขียนใหสามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การแปลความ การตีความ และ
การขยายความฝกพู ดในสถานการณ ตาง ๆ เขี ยน และการใชสื่อประสมในทางวิชาการในการ
นําเสนอผลการสืบคน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาจริยธรรมในการใชภาษาไทย
การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพตาง ๆ โดยเนนการพูด การ
เขียนในโอกาสตาง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนหนังสือโตตอบทางธุรกิจ การเขียนขาวประชาสัมพันธทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจ
ผานสังคมออนไลนและเจรจาทางธุรกิจในสถานการณจริง
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห เนนทักษะการรับสาร
จากการฟง และการอานสามารถนําสารที่ไดรับไปสูกระบวนการคิดวิเคราะหและนําเสนอได
การฟ ง เพื่ อ จั บ ใจความ การฟ ง เพื่ อ การวิ เคราะห ก ารฟ ง เพื่ อ การตี ค วาม การฟ ง อย า งมี
วิจ ารณญาณ รวมถึ งการอ านเพื่ อจับ ใจความ การอานเพื่ อการวิเคราะห การอานเพื่ อการ
ตีความ และการอานอยางมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
1540204 ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
การฝกและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการฟงการพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย
ธรรมชาติ ข องภาษา ลั ก ษณะเฉพาะของภาษาไทย หลั ก การใช ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับภาษาไทย โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาดานการฟง
การพูด การอานและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเปนครู
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1550103

1550104

1550105

1550106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพั ฒ นาทั ก ษะการใช ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การฟ ง การพู ด การอ าน และ การเขีย นที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชศัพท สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม นําเสนอความคิดและความรูที่เกี่ยวของกับทองถิ่นและสากลที่ไดจากการฟงและ
การอาน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลนและสถานการณจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู การศึกษาคนควา การฟงและการอาน การอนุมานความ การจับ
ใจความและรายละเอียดสําคัญ การสรุปความ และนําเสนอขอมูลดวยการพูดและการเขียน
สั้น ๆ ตอบุคคล ตอสาธารณะ การแสวงหาความรูสื่อตาง ๆ สื่อออนไลนสาธารณะ และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝ ก ทั กษะการใช ภ าษาอั งกฤษ โดยเน น ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอาน การเขีย น ที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพอยางถูกตองตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ตางๆ การแสดงความคิดเห็น การอานสรุปความ การเขียนในงานอาชีพตาง ๆ โดยใชศัพท
สํานวน และโครงสรางไวยากรณ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรูเบื้องตนของภาษาอังกฤษดานเสียงและโครงสรางทางภาษา คําศัพท ความหมายของ
ประโยค การเรีย งลําดั บ คํา การออกเสีย งคํา วลี และประโยค เพิ่ มพู น ทักษะการสื่อสาร
ระดับพื้นฐาน เรียนรูคําศัพทอยางนอย 1,500 คํา ทั้งที่เกี่ยวของกับบริบทของผูเรียนและ
สากล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ตามบริ บ ท การสื่ อ สารทางธุร กิ จ ทั้ งเนื้ อ หาและวิ ธีก ารตามสถานการณ พั ฒ นาความรู
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ การนําเสนอสินคา การสื่อสารทางธุรกิจทองถิ่นและสากล
ทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสังคมออนไลน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียนที่เกี่ยวของ
กับอาเซียนอยางบูรณาการ ใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ ถูกตองเหมาะสมกับบริบทใน
อาเซียน ศึกษาข อมูลความรูระดับพื้ น ฐานของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน พั ฒ นาทั กษะการ
นําเสนอความคิ ด ความรู การอภิ ป ราย การติดตอสื่อสารผ านสื่ อสั งคมออนไลน และการ
แสวงหาความรูผานสื่อตาง ๆ และประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
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1550107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึ กษาและพั ฒนาทั กษะการฟ งการพู ด การอาน และการเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่ อเป น
เครื่องมือในการสื่อสารทางดานการเรียนการสอนและการปฏิ บัติงานในสถานศึกษา การ
สื บ ค น ข อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น นํ า เสนองานทางวิ ช าการ และการฝ ก สอนใน
สถานการณจริง โดยใชคําศัพทสํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสม
ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝกทักษะพื้นฐานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษาพมา ระบบเสียง คํา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
โดยใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอานภาษาจีนกลางดวยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอาน
ออกเสียงที่ถูกวิธีและเปนมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกทองจําบทสนทนาและอานขอความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใชรูปแบบโครงสราง ไวยากรณพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรูระบบเสียงภาษาฮินดี ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวนพื้นฐานได
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindifor Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช คํ าศั พ ท สํ านวนและรู ป ประโยคที่ ถู กต องเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
0

1560101

1560102

0

1570101

0

1570102

1580101

1580102

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)
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หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรูระบบเสียงภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่ อสามารถอานและเขียนคําศัพท
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanesefor Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน สามารถใชคําศัพท สํานวนและรูปประโยคอยางถูกตองเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรูระบบเสียงภาษาเขมร ฝกทักษะการฟง การพูด สํานวนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอานและเขียนคําศัพทและสํานวนพื้นฐานได
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmerfor Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น โดยใช คํ าศั พ ท สํ านวนและรู ป ประโยคที่ ถู กต องเหมาะสมเชิ งสั งคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรูตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคํา ฝกทักษะพื้นฐานดานการฟง พูดอานและ
เขียน คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคและไวยากรณขั้นพื้นฐาน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Koreanfor Communication
เรีย นรูทักษะการอานและการออกเสียงอั กษรเกาหลีขั้นพื้ น ฐาน ศึกษาและฝกทั กษะการ
สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการใชคําศัพท สํานวนตางๆ

ตามวัฒนธรรมเกาหลี

ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูในระดับตน และศึกษาโครงสรางพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
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1630102

1640101

1640102

1050101

1050102

1050103

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิ ตประจํ าวั น โดยใช คําศัพ ท สํานวนและรูป ประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝ กทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ าน เขี ย น ภาษาเวีย ดนามในระดับ ต น และศึก ษาโครงสราง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คําและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnamfor Communication
เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษาเวี ย ดนามเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิ ตประจํ าวั น โดยใช คําศัพ ท สํานวนและรูป ประโยคที่ถูกตองเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษยดานชีววิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ
มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแยง ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ทักษะการแกปญหา ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตาง ๆ และการ
เสริมสรางสุขภาวะ
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบ ทักษะชีวิตในดานสวน
บุคคล ครอบครัว ดานสังคม การเรียนรูการพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิดความสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุขแบบยั่งยืน
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน โลกยุดใหม สันติภาพใน
ทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจากภัยอันตราย
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ การเตรียมชีวิต
เพื่อการอยูในสังคมอยางสันติสุข วิถีทางไปสูสันติภาพและการสราง ความสมานฉันท รวมทั้ง
การประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี
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จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึ กษาการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวาง
บุคคล กลุมและองคการ การเปนผูสงสารและผูรับสารที่ดี การสะทอนกลับของการสื่อสาร
โครงสรางขององคการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ตอผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสรางความผูกพันตอองคการ รวมทั้งการ
ประยุกตความรูทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นใน
องคการ ไดแก การประชาสัมพันธดวยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับขาวลือ การสราง
แรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะหภาษาทาทางของบุคคล
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อ
การดําเนิน ชี วิตที่ ดีงาม การพัฒ นาทักษะชีวิตดานตาง ๆการคิดอย างมี วิจารณญาญ การ
แกปญหา การเรียนรูการพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรูและพัฒนาปญญาเพื่อ
การดํารงตนอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุข
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการบริหารกลยุทธและ
ทักษะการแสวงหาความรูจากสื่อตางๆ สืบคนสารสนเทศ ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส
การรวบรวมและประเมินคาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อการ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอสารสนเทศดวยการเขียนรายงานทางวิชาการ มี
จริยธรรมในการใชสารสนเทศ และทักษะการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะหเชิงระบบการคิดสังเคราะหเชิงระบบ การคิดประเมินเชิง
ระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่วาแตละสิ่งลวนเปนหนึ่ง
หน ว ยระบบและมี ค วามเป น ระบบ สิ่ งเหล านั้ น เช น ตนของตนเอง บุ ค คลอื่ น องค ก ร
ทรัพยากร สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติ
การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสําคัญของการคิดเชิงสรางสรรค หลักการ วิธีการและเทคนิคในการคิด
เชิ งสรา งสรรค การพั ฒ นาในการคิด เชิงสรางสรรค ฝก สรางต น แบบที่ ได จ ากการคิด เชิ ง
สรางสรรค
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สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุน ทรียศาสตร การรับรู ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของงาน
ทัศนศิลปในโลกศิลปะ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ ความรูสึกและจิตใจ
ของตนเอง ใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความเปนมนุษยที่สมบูรณ เพื่อกาวทันโลกในปจจุบัน
และอนาคตตอไป
ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานชางเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสรางงาน ชางเมืองเพชร
คติสัญลักษณ คติความเชื่อ ภูมิปญญาและเอกลักษณในการสรางงานชางเมืองเพชร ทฤษฏี
และการฝ กปฏิ บั ติ ทั กษะงานชางเมื องเพชร ความซาบซึ้ งในงานชาง และฝ กสรางสรรค
ผลงานทางชาง
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ การรับรูความงามทางธรรมชาติ ความสําคัญ ที่มา ลักษณะและ
ชนิ ด การแสดงของไทย สากล ที่ มี ต อ วิ ถี ชี วิ ต ไทย นาฏศิ ล ป พื้ น เมื อ ง นาฏศิ ล ป ท อ งถิ่ น
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปประเทศเพื่อนบานความแตกตางกันของวัฒ นธรรม และฝกทักษะ
ทางนาฏศิลป
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร สุนทรียภาพ มีความรูความเขาใจในองคประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี ว งดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรี ไทยดนตรี ส ากล และดนตรี อ าเซี ย น ผ า น
ประสบการณตรง เพื่อนําไปสูสุนทรียภาพและการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนิน
ชีวิตไดอยางสมบูรณ ความแตกตางกันของวัฒนธรรม และฝกทักษะทางดนตรี
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนําองคความรูของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน หวงโซอาหาร
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ระบบระหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
วิกฤตการณ ทางสิ่งแวดลอมและภั ยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ ภาวะโลกรอน
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต อ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ มการจั ด การทรั พ ยากรโดยเน น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2500105

2500101

2500102

2500103

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเพชรบุรีและทองถิ่นใกลเคียง ชนเผาและชาติพันธุ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรที่มีผลตอวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น อาหาร และแหลงทองเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเพชรบุรี
ป ญ หาและการแก ป ญ หาทางสั งคม แนวทางการใช วิ ท ยาศาสตร ในการพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันที่ใชในประเทศ
ไทย การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตรที่ผานมา กอนสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุ รี สมัย กรุงรัตนโกสิน ทรกอนเปลี่ย นแปลงการปกครอง และภายหลั ง
เปลี่ย นแปลงการปกครองจนถึงในป จ จุบัน ความเป น มาของอํานาจ ค านิ ย มที่ มุงเน น ถึ ง
ผลประโยชน ส าธารณะ คุ ณ ค า ความเป น พลเมื อ งของรั ฐ วิ ถี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาราชการไทยในปจจุบัน
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผานลักษณะทางภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน
สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่สงเสริม
การปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาสังคมไทย การ
วิเคราะหสถานการณของไทยและของโลกในปจจุบัน เพื่อความเขาใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเปนพลเมืองดี การเปนพลโลกที่ดี สรางความรู ความเขาใจแนวคิดและความจําเปนของ
การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรูบทบาทของสถาบันตางๆ
ศึกษาความเปนประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีผลกระทบตอสิ่งตางๆ
ของโลกตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลกระดับทองถิ่นระดับชาติและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับบุคคลและระดับ สังคม การอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่ อความ
สมดุลของโลก

71

รหัสวิชา

2500106

2500107

2500108

2500109

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวั ติ ค วามเป น มาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบั ต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น
วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง เขตการคาเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโนมและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สรางความเขาใจ การ
วิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การ
สื่อสารระหวางวัฒ นธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่น คง
ปญหาการคามนุษย ยาเสพติด สิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ เรียนรูดาน
การปฏิบัติศึกษาขอมูล การนําเสนอแนวคิด การพัฒนาองคคงามรู ความคิด เจตคติ คานิยม
ที่เหมาะสม
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และการประยุตก
ใชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระราช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางการประยุกตใชในดานตางๆ และพระมหากษัตริยกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริ ม สร า งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตามสถานภาพและบทบาทของนั ก ศึ ก ษาส งเสริ ม ให
นักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นมีบุคลิกภาพที่ดีปฏิบัติตนอยางมีมารยาททาง
สังคมเคารพกฎระเบียบมีวินัยในตนเองเคารพสิทธิของผูอื่น มีภูมิคุมกันดํารงชีวิตอยางไม
ประมาทมีประโยชนและมีคุณคาตอสังคมใชกระบวนการเรียนรูผานกรณี ศึกษาในสภาพที่
เปนจริงวิเคราะห สถานการณ ปญหา แนวทางแกไขปญหาโดยให นักศึกษาจัดทําโครงการ
เพื่อแกปญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสรางความเขาใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูรวมกับผูอื่น คุณคาของนักศึกษาที่มี
ตอชุ มชน สั งคม และประเทศชาติ มีสวนรวมในการป องกัน และแกไขป ญหาสังคม สราง
จิตสํานึกตอสวนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนใหเหมาะสมตอกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่ อสังคม ใช
กระบวนการเรียนรูผานกรณีศึกษาในสภาพที่เปนจริง ทั้งสถานการณ ปญหา แนวทางแกไข
ปญหา โดยใหนักศึกษาจัดทําโครงงานเพื่อแกปญหาภายในมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
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อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป น อยู ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค า นิ ย มที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน ภาษา ศาสนาและการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของแต
ละท องถิ่ น วั น สํ า คั ญ ต า งๆ มารยาทไทย นาฏศิ ล ป ไทย อาหารไทย การเสริม สรางและ
อนุรักษความเปนไทย การอยูรวมกันในสังคมไทย
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ป ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ป จ จั ย เงื่ อ นไขที่ ทํ า ให เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิ ชอบ วิเคราะห บู รณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการปองกันแกไขในปจจุบัน มาตรการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต นโยบาย มาตรการตางประเทศนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กิจกรรมการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
กฏหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกั บ กฎหมายที่มีความสัมพัน ธและจําเปน ตองใช ในชีวิตประจําวัน ตาม
ปรากฏการณทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ ปจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพั นธของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภ าพขั้ นพื้ น ฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนู ญ ศึกษาความรูเบื้องต นเกี่ยวกั บกฎหมายแพ งและพาณิช ย กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง และกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา กฎหมาย
ระหวางประเทศ การประยุกตและบูรณาการใชกฎหมาย ใหไดเปนผลจริง ในชีวิตประจําวัน
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurshipfor the Beginner
บทบาทของธุ ร กิ จ ขนาดย อ มในระบบเศรษฐกิ จ วิ ธี ก ารจั ด ตั้ งองค ก รธุ ร กิ จ หน าที่ ต างๆ
ทางดานการบริหาร มนุษยสัมพันธและการปฏิ บัติงานในธุรกิจขนาดยอมการควบคุมทาง
การเงิน และธุรกิ จ การดํ าเนิ น การของธุรกิจ ขนาดยอมแบบต างๆ การแก ปญ หาและการ
ตัดสินใจ การมีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรธุรกิจ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการที่
ประสบผลสําเร็จ การเปนผูประกอบการ โดยการรวมกลุมกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ทักษะความเปนผูนําและการทํางานเปนทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสําคัญของผูนําและภาวะความเปนผูนํา รูปแบบของผูนํา บทบาทของผูนํา
และผูตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเปนผูนํา การเสริมสรางบุคลิกภาพ ทักษะการทํางาน
เปนทีม มนุษยสัมพันธในการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกไขปญหาในการทํางาน
รวมกัน
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เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรม
ผูบริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ หลักการ
คํานวณรายได ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการคาและ
การเงิ น ระหว า งประเทศในดุ ล การชํ า ระเงิ น การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก เศรษฐศาสตร ใ น
ชีวิตประจําวัน
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเปาหมายของการบริหารการเงินสวนบุคคล การวางแผนการเงินสวนบุคคล
งบการเงินสวนบุคคล รายไดของบุคคล การบริหารเงินรายได การเงินสําหรับที่อยูอาศัย การ
บริหารการเงินดานยานพาหนะและเครื่องใชที่จําเปนการบริหารหนี้สวนบุคคล การบริหาร
ความเสี่ ย งและการประกั น ความมั่ น คงของบุ คคลการออมและการลงทุ น ของบุ คคล การ
วางแผนการเงินในแตละชวงอายุ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรูเบื้ องต น เกี่ย วกั บ การพาณิ ชย อิเล็ กทรอนิกสโครงสรางพื้ น ฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช ว ยบนเว็ บ สํ าหรั บ การพาณิ ช ย อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของการพาณิ ช ย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบการชํ าระเงิน อิเล็ก ทรอนิ ก สป ญ หาทางกฎหมายและจริย ธรรมที่
เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)
4010701

4010702

โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยีในด านการพั ฒ นาชุม ชนและประเทศชาติ ด าน
พลังงานและภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตรทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห สามารถเข า ใจป ญ หาและใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหาดานตาง ๆ ได
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพั ฒ นาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี การใชส ารเคมีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของ
สารเคมีตอสิ่งแวดลอม รังสีจากดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา
ในบานผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม ใชวิทยาศาสตรคิดวิเคราะห สามารถเขาใจปญหา และแกปญหาใน
ชีวิตได
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สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทักษะการสรางนวัตกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณปจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการปองกันอันตรายจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู เกี่ย วกั บ ผลิ ตภั ณ ฑเคมีตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สบู ยาสีฟน สารทํ าความสะอาด
สารเติมแตงในอาหาร นมและผลิตภัณฑของนม เครื่องสําอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต ยา
รักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการเกษตร เปนตน รวมทั้งการใชสารเคมีอยางถูกวิธี
และการแกไขพิษจากสารเคมีเบื้องตน
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ การดื่ม การกินหรือการแกปญหา
สุ ขภาพ ความสั มพั น ธ ของภู มิป ญ ญาไทยและการใช ความรูท างเคมี ปฏิ กิริย าเคมีในภู มิ
ปญญาไทย เคมีและภูมิปญญาการใชสมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย ความงามและ
การดํารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
และทักษะการแกปญหาในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ การรบกวนและโครงสรางชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวของของมนุษยการออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุรักษ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรการอนุรักษ
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสําคัญ และคุ ณค าของพื ชพรรณตอชีวิต ความหลากหลายของพืช พรรณ ภูมิป ญญา
ท องถิ่ น ในการใช ป ระโยชนจ ากพืช พรรณ โครงการอนุรักษพั น ธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการอนุรักษและพัฒนาพืชพรรณ
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เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในดาน
ตาง ๆ ดานการเกษตร อาหาร และการแพทยในชีวิตประจําวัน
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา ที่ใชใน
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิ ตศาสตร
ประกัน ภัยทั กษะคิดวิเคราะหทางคณิ ตศาสตร วิเคราะห สถิติเบื้องตน ในการแกป ญหาใน
ชีวิตประจําวัน
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการนํามาประยุกตใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรูความสําคัญของสุขภาวะทางดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข หลักการออก
กําลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ เห็ น ประโยชนของการออกกําลังกาย ปจ จัย และผลกระทบที่มีตอ
สุขภาพของประชากรในอาเซียน
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค และประโยชนของการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกําลังกายและ
การสร างเสริ มสมรรถภาพทางกายให เหมาะสมกั บ วัย ขอควรระวังและการป องกัน การ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬา ศึกษาการเลนและกติกาการแขงขันกีฬา มารยาทของการเปนผู
เลนและผูดูกีฬาที่ดี โดยใหเลือกกิจกรรมกีฬาที่ผูเรียนสนใจฝกทักษะการเลนกีฬาเปนทีมและ
ทักษะความเปนผูนําในทีมกีฬา
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและขอบขายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการใหสอดคลองเหมาะสมกับ วัยและโอกาส การนํากิจกรรมนัน ทนาการไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน การเปนผูนํานันทนาการและการจัดคายนันทนาการ มารยาททางสังคมใน
การเขารวมกิ จกรรมนั น ทนาการ การกิ จกรรมนั น ทนาการสํ าหรับ ตนเอง ครอบครัวและ
สังคม ฝกทักษะการทํางานเปนทีมและทักษะความเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการ
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รูปรางและการควบคุมน้ําหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรูพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ รู ป รางของมนุษ ยที่สัมพั น ธกับ น้ํ าหนั กที่เหมาะสม ความสัมพั น ธ
ระหวางน้ําหนักตัวที่เหมาะสมกับสุขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารใหพลังงาน
ตอการควบคุมน้ําหนักตัว การคํานวณน้ําหนักตัวที่เหมาะสม การคํานวนพลังงานที่รางกาย
ตองการ การกํ าหนดอาหารที่ให พลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้ําหนัก การกําหนด
โปรแกรมการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศนของวิทยาศาสตรการกีฬา บทบาทที่สําคัญของการใชหลักวิทยาศาสตรในการออก
กําลังกายและการเลนกีฬา รวมไปถึงความรูเบื้องตนขององคความรูทางวิทยาศาสตรการ
กีฬ าในแต ล ะสาขา ได แก สรีร วิทยาการกีฬ า เวชศาสตรการกีฬา ชีวกลศาสตรการกีฬ า
โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการ
การกีฬาฝกทักษะการเปนนักวิทยาศาสตรการกีฬา
ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
SwimmingSkill
ฝกทักษะการวายน้ํา การชวยเหลือคนจมน้ํา การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา และเทคนิคของ
กีฬาวายน้ํา การวายน้ําทาตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อการเลนกีฬาวายน้ํา
อุปกรณ การเก็บรักษาอุปกรณ กติการะเบียบมารยาท ในการแขงขัน การเปนผูชมที่ดีและ
ความปลอดภัย
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสําคั ญของอาหารกลุมประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณ คาทางโภชนาการของ
อาหารอาเซี ย นและอาหารยุโรป อาหารประจํ าชาติอ าเซีย น วิธีการประกอบอาหารขั้ น
พื้นฐานสําหรับอาหารที่เปนที่นิยม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกตใชการแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน หลักการดูแลสุขภาพการปองกันโรค
และความเจ็บปวยดวยการแพทยแผนไทย การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่ อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องตนที่พบไดบอย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดานความ
งาม โดยประยุกตใชการแพทยแผนไทยและสุคนธบําบัด
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึ ก ษาองค ป ระกอบที่ สํ า คัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบคนขอมูล การทํารายงานการสรางตารางคํานวณ การ
นําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข าย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารสมั ย ใหม อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งศึ ก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
ทักษะการใชเทคโนโลยีอยางมีวิจารณญาญและใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อ
นั น ทนาการและประโยชนใช ส อยในชีวิต ประจํ าวัน การเรียนรูทั กษะทางการเกษตรไปใช
ดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธุของสัตว
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตวเลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณการเลี้ยงสัตว อาหาร
และการใหอาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตวที่ปลอดภัยและความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบําบัดโรคของมนุษยดวยสัตวเลี้ยง
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหลงน้ํา ชายฝง และนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา บทบาทความสําคัญของทรัพยากร
แหลงน้ําตอสภาพแวดลอมของโลก ปญหามลพิษทางน้ํา และแนวทางการปองกันแกไข และ
การอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรูและทักษะเบื้องตนในการถนอมอาหาร การเนาเสียของวัตถุดิบ การปองกันการเนา
เสียโดยใชวิธีการถนอมอาหารตาง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหาร
โดยการใชความรอน การถนอมอาหารโดยใชความเย็น การเลือกใชภาชนะบรรจุเพื่อถนอม
อาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารการเรียนรูทักษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรูเบื้องตนของขนมอบ วัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน
การทําผลิตภัณฑขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบการเรียนรูทักษะทางการขนมอบไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไป
ประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได
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อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู และน้ําดื่มการอานฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมีและ
จุลินทรียอาหารที่สงเสริมการมีสุขภาพดี อาหารปองกันโรคและกอใหเกิดโรคความปลอดภัย
ในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในทองถิ่น การสืบคนขอมูลดานอาหารเพื่อสุขภาพ
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรูเบื้องตนของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ
ทําเครื่องดื่ ม หลั กการและเทคโนโลยีการผลิ ต เครื่องดื่ ม เครื่องดื่ มแอลกอฮอล เครื่องดื่ ม
ปราศจากแอลกอฮอล ประโยชนและโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุร กิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรูทักษะทางการทําเครื่องดื่มไปใชดํารงชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรูพื้ น ฐานที่ เกี่ ยวข องกับ พลั งงานหมุน เวี ยน ไดแก พลั งงานแสงอาทิต ย พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้ําและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และ
พลังงานความรอน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนสง ไดแกเอทานอล ไบโอดีเซล เปนตน
ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ทองถิ่น และโครงการพระราชดําริ เพื่อสรางความมั่นคงทาง
พลังงานอยางยั่งยืน
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
EnergySaving
ความรู เบื้ อ งต น เรื่ อ งการเกิ ด พลั งงานและพลั งงานไฟฟ า การคิ ด ค า ไฟฟ าเบื้ อ งต น การ
ประหยัดพลังงนสําหรับบ านพั กอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ ป ระหยัด
พลังงาน ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน แนว
ทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟาเบื้ องต น ค าพารามิ เตอรตางๆทางไฟฟา เครื่องมือวั ดและการวัดคาทางไฟฟ า
เครื่องมือและอุป กรณที่ใชในงานไฟฟ า ความปลอดภั ยในการใชไฟฟ า การฝกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในอาคาร การบํารุงและตรวจซอมอุปกรณไฟฟาพื้นฐานภายในบาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทํางานและการใชงานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไดแก โทรศัพทมือถือ กลอง
ถ า ยภาพดิ จิ ต อล เครื่ อ งเล น เกมส หุ น ยนต เครื่ องดู ด ฝุ น มั ล ติ มี เดี ย ระบบมั ล ติ ทั ช และ
ทั ช สกรี น รูป แบบต าง ๆ การอ านข อ มู ล ทางด านเทคนิ ค จากคูมื อ การเลื อกซื้ อ การดูแ ล
บํารุงรักษา และการซอมบํารุงเบื้องตน การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวของ
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การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรูเบื้องตน
การตรวจสอบยานยนตกอนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวของกับประหยัดพลังงานการปฏิบัติการ
ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย การศึ ก ษาวิเคราะห และสั งเคราะห ก ารขั บ ขี่ ป ลอดภั ย และการประเมิ น
พฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู เกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การบู ร ณาการองค ค วามรูท างด านวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปญญหาทองถิ่นได เทคโนโลยีทองถิ่นดานเกษตรพื้นบาน ดาน
อาหารและสุ ข ภาพ ด า นการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อม ด านวัส ดุ แ ละ
เทคโนโลยีพื้น บ าน ด านการบริห ารจัดการสั งคมและการหาแนวทางปกป องคุ มครองภู มิ
ปญญาดานเทคโนโลยีทองถิ่น
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชซอฟตแวรตารางทําการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการคํานวณ ทั้งใน
ราชการและธุ ร กิ จ การใชซ อฟแวรแผน ตารางทําการเบื้ องต น ในการจัดทํ าเอกสาร การ
คํานวณเชิงอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ การสรางกราฟอยางงาย และการนําเสนอเอกสาร
งานคํานวณที่ จัดทํ าขึ้น การพั ฒ นาและการจัด เก็บ เอกสารงานคํานวณให มีประสิทธิภ าพ
งายตอาการคนหา และการรักษาปลอดภัยของขอมูล
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใชซอฟตแวรการนําเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกขอความ การคนหาคํา
การสะกดและตรวจไวยากรณของคํา การแทรกรูปภาพ การวาดรูปจากเครื่องมือที่กําหนดให
การทํารูปรางอัตโนมัติ การทําอักษรขอความศิลป การสรางแผนภูมิ การสรางตาราง การทํา
ภาพนิ่ง การทําพื้นหลังของเอกสารการนําเสนองาน การนําเสนอเอกสาร การตั้งเวลาในการ
นําเสนอ การบันทึกเสียงผูบรรยาย การทําเสียงเอกสารนําเสนองาน และการสรางเอกสาร
การนําเสนองานแบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิ วเตอรขั้น พื้ น ฐานองคป ระกอบที่สําคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทํารายงาน การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือขาย และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม ในการสอน กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอร
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การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปญหาสุขภาพในบานและ
ชุมชน และการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสําคัญของการชวยฟนคืนชีพขั้นสูง
การจัดการดูแลผูประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรูเกี่ยวกับภัยพิ บัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูป ระสบภั ย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทยในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ต า งๆการช ว ยเหลื อ และฟ น ฟู ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ทั้ ง ด า นร า งกายและจิ ต สั งคม ประเด็ น
จริยธรรมและกฎหมายในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กําเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกําเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสั ม พั น ธ ข องอาหารและโภชนาการกั บ มนุ ษ ย การบริ โภคอาหารอย างสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดลอมและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพ การดูแลสงเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒ นาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิและหนาที่ของประชาชน การเขาถึง
สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของประชาชน
และองคการปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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2561201 กฎหมายแพงเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Civil Law
ความเปนมา แนวความคิดและบอเกิดของหลักกฎหมายเอกชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแงของ
ความหมาย ขอบเขต การจัดประเภทและหมวดหมู ของกฎหมาย การบัญญัติ การเปลี่ยนแปลง
และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับปรากฏการณ ทางสังคมอื่นๆ ระบบ
กฎหมายที่สําคัญของโลก การใช การตีความ ผลบังคับและการ บังคับตามกฎหมายสิทธิหนาที่การ
ใชสิทธิ นิรโทษกรรมหลักสุจริต และหลักทั่วไปของกฎหมายแพง รวมทั้งหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคลตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1
2561501 กฎหมายมหาชนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction of Public Law
ศึกษาความหมาย วิวัฒ นาการ บ อเกิด แนวความคิด และนิติวิธีของกฎหมายมหาชน ตลอดจน
ประเภทของกฎหมายมหาชนและหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน
2561202 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract
ลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนาเหตุอันทําใหเจตนาเสื่อมเสีย เจตนา
ลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะกรรม และ โมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อน
เวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และ
ลักษณะของสัญญา การกอใหเกิด สัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิก
สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2
2562201 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Obligation Law: General Principles
ความหมายของหนี้ บอเกิด แหงหนี้ วัตถุแห งหนี้ ผลแห งหนี้ การโอนสิทธิ เรียกรอง ลูกหนี้และ
เจาหนี้หลายคน ความระงับหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 1
2562202 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0-6)
Torts, Management of Affairs without mandate and undue Enrichment
หลักกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2
ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ3 ลาภมิ
ควรได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 4
2562203 กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Law of Property
หลักกฎหมายลักษณะทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลัก
กฎหมายลักษณะทรัพย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4
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2562205 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
หลักกฎหมายลักษณะครอบครัวในเรื่องการสมรส ความสัมพันธระหวาง สามีภรรยา ความสัมพันธ
ระหวางบิดามารดากับบุตร และคาอุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
2562302 เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแก สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาซื้อ เชาทรัพย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
2562303 เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
ลักษณะของเอกเทศสัญญา ไดแก สัญญายืม ฝากทรัพย จางแรงงาน จางทําของ ตัวแทน และ
นายหนา ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย บรรพ 3 ลั กษณะ 6 ลั กษณะ 7 ลั กษณะ 8
ลักษณะ 9 ลักษณะ 15 และลักษณะ 16
2562305 กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
3(3-0-6)
Security Transaction Law: Real and Personal
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และลักษณะ 13
2562306 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
3(3-0-6)
Partnerships and Companies
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวน
จํากัด และบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และศึกษา
ลักษณะของบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด
2562501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Constitutional Law
ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจ
อธิ ป ไตย และความเกี่ ย วพั น ระหวางอํานาจนั้ น ตามกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ ไทย ตลอดจนศึ กษา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่นๆ
2562502 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law: General Principles
หลักทั่วไปแหงกฎหมายอาญา โครงสรางความรับผิดทางอาญา ลักษณะของโทษ การกําหนดโทษ
การลงโทษ บทบัญญัติทั่วไปที่ใชแกความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
2562503 กฎหมายอาญา:ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law: Offences
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562502 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 และ 3
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2562702 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
English for Lawyer
ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชโดยทั่วไปในกฎหมาย เพื่อใหสามารถอานและเขาใจความหมาย
ภาษาอั งกฤษที่ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ตลอดจน ฝกอ านบทความภาษาอังกฤษ หลั กการรางสัญ ญา
ภาษาอังกฤษเบื้องตน
2563201 กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
Succession Law
ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ย วกับ บทบัญ ญั ติทั่ว ไป สิทธิโดยธรรมในการรับ มรดก พินัย กรรม วิธี
จัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 6
2563302 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Bills and Current Account
ลักษณะของเอกเทศสั ญ ญาเกี่ ยวกับ ตั๋วเงิน และบัญ ชีเดิน สะพัด ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 19 ลักษณะ 21 และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
เช็ค
2563501 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
3(3-0-6)
Law on Court Organization
กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึง
ระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
2563502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาล ชั้นตน อุทธรณและฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค1-2-3
2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedures
เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ถึง
ภาค 4
2563506 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพงและคดีอาญา หลักในการรับฟง
และไมรับฟงพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร ขอที่ศาลรู ขอสันนิษฐาน
หนาที่นําสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5
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2563507 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law and Procedures
ประวั ติ แนวคิ ด และลั กษณะทั่ วไปของฝ ายปกครองและกฎหมายปกครอง ที่ ม าของกฎหมาย
ปกครอง การใชและการตีความกฎหมายปกครอง ความเกี่ยวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง
2564301 สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0-6)
Seminar in civil Law
วิ ชาบั งคั บ ก อน : สอบได วิช าบังคับ ในกลุมกฎหมายแพ งและพาณิ ช ยห รือได รับ อนุ มัติ จ าก
อาจารยผูสอน
จัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตางๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมาย
แพง เพื่อทบทวน และเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบัติ
2564502 สัมมนากฎหมายอาญา
3(2-2-5)
Seminar in Criminal Law
วิชาที่ตองการเรียนมากอน : 2562303 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
จัดใหมีการสัมมนาในปญหาสําคัญตางๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมาย
อาญาที่ไดศึกษาในชั้นมาแลว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบัติ
2564701 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Profession
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หนาที่และงานของนักกฎหมายในสาขาตางๆ มารยาทและวินัย
อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
2564707 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Law
แนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงค ประเภท และกระบวนการของการวิจัยทางนิติศาสตร ตลอดจนการ
เขียนเคาโครงงานวิจัยทางนิติศาสตร

85

2.2 วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)

2562101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Legal History
ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งเปนรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สําคัญ
ของไทย อิทธิ พลของแนวความคิด หลักกฎหมาย ของประเทศตะวัน ตกที่ มีตอวิวัฒ นาการของ
กฎหมายไทย
2562204 กฎหมายที่ดิน
3(3-0-6)
Law of Land
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562203 กฎหมายลักษณะทรัพย
ความเปนมาของกฎหมายที่ดิน ลักษณะและประเภทของที่ดิน การเวนคืนที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน
2562301 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักกฎหมายทั่วไป องคกรธุรกิจ กฎหมายที่ เกี่ยวของการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ ง
พาณิ ช ย ว า ด ว ย นิ ติก รรม สั ญ ญา หนี้ และเอกเทศสั ญ ญากฎหมายว าด ว ยหลั กประกั น สิ น เชื่ อ
กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน การคุมครองของผูบริโภคและปองกันการคาที่ไมเปนธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ และการระงับขอพิพาททางธุรกิจ
2562304 เอกเทศสัญญา 3
3(3-0-6)
Specific Contracts 3
ลักษณะของเอกเทศสัญญา ไดแก รับขน เก็บของในคลังสินคา ประนีประนอมยอมความและการ
พนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 10 ลักษณะ 14 ลักษณะ 17
และ ลักษณะ 18
2562401 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Law
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีเฉพาะสําหรับเจาสํานักโรงแรม ตามประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
3 ลักษณะ 10 พระราชบัญญัติการโรงแรมพระราชบัญญัติสถานบริการ พระราชบัญญัติ ธุรกิจนํา
เที่ ย วและมั คคุ เทศก พระราชบัญ ญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุและพิพิ ธภั ณ ฑส ถาน
แห งชาติ ต ลอดจนมาตรการทางกฎหมายอื่ น ๆ เพื่ อ การส ง เสริ ม และคุ ม ครองการท อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ
2562701 ภาษากฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai law Language
ความหมายของถอยคําในกฎหมาย ซึ่งมีความหมายโดยเฉพาะและวิธีใชถอยคําเหลานั้น
2562703 การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application and Interpretation of Law
หลักทั่ วไปในการตี ความกฎหมาย การตี ความกฎหมายของระบบกฎหมายต างๆ องค กรที่ ต อง
ตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใชในการตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้ง
ในทางแพงและทางอาญา
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2563202 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
แนวความคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตองมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคหลักเกณฑและวิธีการบังคับ
ใช ก ฎหมาย การเยี ย วยาแก ผู บ ริโภคที่ ได รั บ ความเสี ย หายตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครอง
ผูบริโภค
2563301 กฎหมายลักษณะประกันภัย
3(3-0-6)
Law of Insurance
ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
ลักษณะ 20
2563401 การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Process
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและสอบสวนในการกระทํา
ความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามกฎหมาย
2563402 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
CriminoIogy and Penology
ความหมายและขอบขายของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม
กระบวนการยุ ติ ธ รรมกั บ อาชญากรรม พฤติ ก รรมของผู ก ระทํ า ผิ ด การป อ งกั น อาชญากรรม
ความหมายและขอบเขตของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ และการพักการ
ลงโทษ ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา
2563403 นิติเวชศาสตร
3(3-0-6)
Forensic Medicine
ประวัติและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร อันเปนวิทยาการทางการแพทย โดยเนนการชันสูตร
พลิ กศพหาสาเหตุ ของการตายทางวิทยาศาสตรที่สัมพั น ธกับการใชกฎหมาย อัน เปน การพิ สูจ น
หลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพง
2563404 กฎหมายจราจร
3(3-0-6)
Traffic Law
กฎหมาย และกฎขอบังคับคับตางๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
2563406 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution Law
บทบาทของสถาบั น การเงิ น หลั ก ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กฎหมายประกอบธุร กิ จ ของสถาบั น การเงิน
นโยบายการควบคุมและสงเสริมการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน เชน ธนาคาร
พาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพยตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่มีบทบาทในการ
ควบคุมกํากับสถานบันการเงิน
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2563407 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3(3-0-6)
Law Concerning Securities and Exchange
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562306 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย ชนิดของหลักทรัพย การออกหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนธุรกิจหลักทรัพยการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย และการครอบงํากิจการมาตรการสงเสริมกํากับควบคุมดูแลและทฤษฎีการคุมครอง
ผูลงทุน ตลอดจนศึกษาตลาดหลักทรัพย ศูนยซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพยและศูนยซื้อ
ขายหลั ก ทรั พ ย ล ว งหน า องค ก รที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย อื่ น ๆ การกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาว
2563408 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
Arbitration Law
แนวความคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ อนุ ญ าโตตุ ล าการ แนวทางการใช อ นุ ญ าโตตุ ล าการ ได แ ก
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ แ ต งตั้ ง ขึ้ น โดยองค ก ารทางเอกชน (ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น เป น อํ านาจรั ฐ ) และ
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ แ ต ง ตั้ ง ขั้ น โดยองค ก รรั ฐ (ทฤษฎี สั ญ ญา)ตลอดจนกฎหมายเกี่ ย วกั บ
อนุญาโตตุลาการ
2563409 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law of Mass Communication
พ.ร.บ.ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ร.บ.การพิ ม พ พ.ร.บ.เกี่ ย วกั บ วิ ท ยุ และโทรทั ศ น คํ าสั่ งและระเบี ย บ ก.บ.ว.
จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพและกฎหมายที่สื่อสารมวลชนควรรู
2563503 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง: ภาคบังคับคดี
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures: Provisional Measures and Execution of Judgment
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2563502 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
หลักกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4
2563508 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Law and Procedures
ประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
2563509 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Law of Juvenile Delinquency
ความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และ
แก ไขเด็กและเยาวชนที่ กระทํ าผิด ดวยวิธีการของศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญ ของ
กฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
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2563510 กฎหมายลมละลาย
3(3-0-6)
Bankruptcy Law
ประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายลมละลาย การฟองรองคดี ลมลาย
การพิ ทั ก ษ ท รั พ ย การยึ ด ทรั พ ย การพิ พ ากษาให ล ม ละลาย การปลดจากการล ม ละลายตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ
2563511 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
ในหลักการของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ และอากรแสตมป
2563512 กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
กฎหมายการศึกษา กฎขอบังคับ และระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ ที่ผูบริหาร ตองทราบและปฏิบัติ
2563515 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Law of Local Administration
ประวัติศาสตรในการจัดการปกครองของประเทศไทย แนวคิดในการจัดการปกครองสวนทองถิ่น
กฎหมายและกฎขอบังคับเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นประเภทตางๆ อํานาจหนาที่ในฐานะที่
เปนนิติบุคคล การออกกฎหมาย การกํากับดูแลองคกร
2563516 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Constitutional Law
เปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญของตางประเทศ
2564401 กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Law
ลักษณะประเภทตางๆ ของทรัพยสินทางปญญา โดยเนนกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการคา ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.สิทธิ์บัตร พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา
2564501 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Administrative Law
เปรียบเทียบระหวางกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมายปกครองของตางประเทศ
2564503 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Finance Law
หลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณและระบบภาษีอากร หลัก
เศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ซึ่งองคกรของรัฐใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ
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2564601 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
ประวัติความเปนมาของกฎหมายระหวางประเทศ ทฤษฎีของกฎหมายระหวางประเทศ บอเกิดของ
กฎหมายระหวางประเทศ เชน สนธิสัญญาจารีตประเพณีระหวางประเทศ หลักกฎหมายทั่วไป การ
กระทําที่มีผลในทางกฎหมายระหวางประเทศความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศ และ
กฎหมายภายใน บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ เชน รัฐ การแบงประเภทของรัฐ สิทธิและหนา
ของรัฐ หลักวาดวยเขตอําเภอของรัฐหรือดุลอาณาของรัฐ (Jurisdiction) องคการระหวางประเทศ
ตลอดจนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับผลของการรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล การสืบสิทธิของรัฐ
ความรับผิดของรัฐ ความสัมพันธทางการทูตและกงศุล ระบอบกฎหมายระหวางประเทศที่ใชกับ
อาณาบริเวณตางๆ เชน ทะเล แมน้ํา คลองระหวางประเทศ นานฟาและอากาศ การระงับขอพิพาท
ระหวางประเทศสงคราม และการใชกําลังในความสัมพันธระหวางประเทศ
2564602 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
Private International Law
กฎเกณฑ ของกฎหมายระหว างประเทศแผนกคดี บุ คคลที่ เกี่ย วข องกั บ บุ คคลหรื อเอกชนที่ มีนิ ติ
สัมพันธในลักษณะระหวางประเทศในทุกดาน กลาวคือ การจัดสรรเอกชนในทางระหวางประเทศ
ทั้ งโดยสั ญ ชาติ แ ละภู มิ ลํ า เนา การกํ าหนดสิ ท ธิห น า และสถานภาพของบุ ค คลในทางระหว าง
ประเทศ กฎเกณฑ วาด วยการขัดกัน แหงกฎหมาย และวิธีการระงับ ขอพิพาทของบุคคลในทาง
ระหวางประเทศ โดยการศึกษากฎหมายวาดวยสัญชาติ กฎหมายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย
2564603 กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
หลักทั่วไปของธุรกิจและการคาระหวางประเทศ และศึกษาหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการซื้อขายและ
การชําระคาสินคาระหวางประเทศ การปริวรรตเงินตราตางประเทศ การรับขนของทางทะเล การ
ประกันภัยทางทะเล การระงับขอพิพาทในสัญญาการคาระหวางประเทศ การขัดกันแหงกฎหมาย
2564702 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Law
วิวัฒ นาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งปญหาการใช
กฎหมาย
2564703 การรางสัญญา
3(3-0-6)
Contract Drafting
ศิลปะในการปฏิบัติดานการรางนิติกรรมสัญญาและการทํารายงานความเห็นทางกฎหมาย
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

2564704 การวาความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
ทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดี การรางคําฟอง การรางคําใหการ การถามคาน วิธีแถลงคัดคาน
หรื อ ข อ ต อ สู วิ ธี ซั ก ถามพยาน การถามติ ง การรา งคํ า แถลงสํ านวน หลั ก สํ า คั ญ ของกฎหมาย
ทนายความและข อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ ทนายความ และการจั ดการศาลจําลอง โดยจัด ให มี การฝ ก
ภาคปฏิบัติตามรูปแบบของศาลยุติธรรม
2564705 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
3(2-2-5)
Legal Drafting and Legislative Process
รูปแบบของกฎหมาย ชื่อ คําปรารภ บทอาศัยอํานาจ วันใชบังคับการยกเลิกกฎหมายเกา บทนิยาม
ผูรักษาการ สาระของบทกําหนดโทษ บทเฉพาะกาล การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย หลัก
สํ าคั ญ เกี่ ยวกั บ การร างกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมายตั้ งแต เริ่มร างจนกระทั่ งประกาศใช
กฎหมาย
2564706 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
ในเรื่องประวัติวิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคิดและปรัชญาที่เกี่ยวกับบรรดาสิทธิขั้นพื้นฐาน หลักการและ
กฎเกณฑ ที่ มี ส ภาพเป น กฎหมายและเป น เพี ย งนามธรรมวิ ธี ก ารส งเสริ ม และคุ ม ครองซึ่ งสิ ท ธิ
มนุษยชน ขอบเขตแหงการใชสิทธิของมนุษยในสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน
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2.3 วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

1) ใหเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาตอไปนี้ 1 วิชา

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตั ิ – ศึกษาดวยตนเอง)

2564801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(45)
Preparation for Professional Experience
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดาน
กฎหมายในสถานการณจริง
2564802 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนปฏิบัติงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวของกั บ วิช าชี พทางกฎหมายในด านการรับ รูลั กษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพและศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานกฎหมายในสถานการณจริง
2) ใหเลือกจากรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาตอไปนี้ 1 วิชา
2564803 การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(270)
Field Experience
วิชาที่ตองเรียนมากอนและผานแลว : 2564801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ฝกงานดานกฎหมาย ในองคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย
2564804 สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Study
วิชาที่ตองเรียนมากอนและผานแลว : 2564802 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมาย และมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานดานกฎหมายในสถานการณจริง
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

ปรับปรุงรวมวิชา 2 วิชา ปรับวิชาเอกบังคับเปน
เอกเลือก และปรับเพิ่มหนวยกิต
4.หมวดวิชาเอกเลือก-ปรับลดหนวยกิต เพิ่มวิชา ปรั
เพิ่มหนวยกิต
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ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร ระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2555
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2559
เหตุผล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (นิตศิ าสตร)
ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Law
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program in Law
คงเดิม
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)
ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย) : น.บ. (นิติศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย) : น.บ. (นิติศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Law (Law)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws (Law)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : LL.B. (Law)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : LL.B. (Law)
1.ปรั บ โครงสร า งหลั ก สู ต รในหมวดวิ ช าศึ ก ษา
โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
ทั่วไป หมวดวิช าเฉพาะดานเพื่อใหเหมาะสมกับ
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
145 หนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ย
133 หนวยกิต
สภาพการเปลี่ ยนแปลงของสั ง คมและประเทศ
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอ ยกวา
30 หนวยกิต
1.หมวดวิชาศึกษา
30 หนวยกิต
หลั ก สู ต รเน น ให นั ก ศึ ก ษาได พั ฒ นาตนเองด า น
1.1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
คุณธรรมจริยธรรมและฝกการลงมือปฏิบัตมิ ากขึ้น
1.2.กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตามหลัก สูตร
1.3.กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558 ของ
1.4.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1.4.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12 หนวยกิต
มหาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยปรับ ปรุงลดจํานวน
2.หมวดวิชาเฉพาะดาน
109 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะดาน
97 หนวยกิต
หนวยกิตบังคับของกลุมมนุษยศาสตร และกลุม
สังคมศาสตร และเพิ่มจํานวนหนวยกิตบังคับของ
2.1.กลุมวิชาบังคับ
85 หนวยกิต
2.1.กลุมเอกบังคับ
78 หนวยกิต
กลุมวิทยาศาสตร และปรับเปลี่ยนชื่อกลุมวิชา
2.2.กลุมวิชาเอกเลือก
24 หนวยกิต
2.2.กลุมเอกเลือก
12 หนวยกิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3.หมวดวิชาเฉพาะดาน –ปรับลดจํานวนหนวยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2559
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204
ภาษาไทยสําหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
1550101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
1550102
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
1550103
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
1550104
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
1550105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ3 (3–0–6)
English for Business Communication
1550106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
อาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
1550107
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
1560101
ภาษาพมาเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Burmese

เหตุผล
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2555
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1.กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1550101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
1550102
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
1550103
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
1560101
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1
3(2-2-5)
Basic Japanese 1
1560102
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 2
3(2-2-5)
Basic Japanese 2
1570101
ภาษาจีนเบื้องตน 1
3(3-0-6)
Basic Chinese 1
1570102
ภาษาจีนเบื้องตน 2
3(3-0-6)
Basic Chinese 2
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รหัสวิชา
1690101
1690201
1690202
1710101
1710201
1710202

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1560102
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
1570101
ภาษาจีนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Chinese
1570102
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
1580101
ภาษาฮินดีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Hindi
1590101
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Japanese
1590102
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
1610101
ภาษาเขมรเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Khmer
1610102
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
1620101
ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Korean
1620102
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
1630101
ภาษามลายูเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Malay
1630102
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
1640101
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
1640102
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication

เหตุผล
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Burmese for Beginners
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Burmese for Communication in Daily Life
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3(3-0-6)
Burmese for Communication and Business
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Vietnamese for Beginners
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Vietnamese for Communication in Daily Life
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication and Business
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1.2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1510101
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการรูส ารสนเทศ
Information Literacy Skills

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
Aesthetics of Visual Arts

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3(3-0-6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3-0-6)
Aesthetics of Music
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development

2060101
1050101

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เหตุผล
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1.2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
1050101
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
1050102
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามสวนบุคคล 3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
1050103
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง 3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
1050213
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
1510101
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
1520101
ทักษะการเรียนรูส ารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
1520102
ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skills
1520103
การคิดเชิงสรางสรรค
3 (3–0–6)
Creative Thinking
2010101
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
2010102
ชางเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
2050101
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
2060101
สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (0-0-3)
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1.3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2500100
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
2500101
การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
2500102
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
2500103
ความเปนพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
2500104
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3–0–6)
Human and Environment
2500105
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
2500106
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
2500107
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His
Majesty the King
2500108
ความรับผิดชอบตอตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
2500109
สังคมนาอยู
3 (3–0–6)
Society Betterment
2500110
อัตลักษณไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
2560111
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
2560101
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
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96

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2555
1.3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2500101
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
2500102
วิถีไทย
Thai Living
2500104
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human Being and Environment
2500105
เพชรบุรีศึกษา
Phetchaburi Society and Living
2500103
ความเปนพลเมือง
The Citizenship
2560101
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
3560101
การเปนผูประกอบการเบื้องตน
Entrepreneurship for the Beginners
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3560101
การเปนผูป ระกอบการเบื้องตน
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the
Beginner
3560102
ทักษะความเปนผูน ําและการทํางาน 3 (3–0–6)
เปนทีม
Leadership and Teamwork
3560503
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
3560504
การบริหารการเงินสวนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial
Management
3600101
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce

1.4.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4010701
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Our World , Science and Technology
4040102
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
4040101
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4070301
การสรางเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
4080101
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development

1.4.กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
4010701
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
4010702
วิทยาศาสตรกับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
4010703
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
4010704
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
4020101
เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เหตุผล
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รหัสวิชา
4080102
4120101
5000101

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หนวยกิต
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life

รหัสวิชา
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102

4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105

เหตุผล
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
เคมีและภูมิปญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
การสรางเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปรางและการควบคุมน้าํ หนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตรการกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการวายน้ํา
2 (1–2–3)
Swimming Skill
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รหัสวิชา
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609

5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
อาหารนานาชาติเบื้องตน
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทยแผนไทยในชีวิตประจําวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตวเพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ําและการอนุรักษ
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องตนเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟาสําหรับชีวิตประจําวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
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รหัสวิชา
5590101

7130401
7130402
7130403
8010801

8010804
8010805 ห
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving 5800101
เทคโนโลยีทองถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใชซอฟตแวรจัดทําเอกสารงานคํานวณ 3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใชเทคโนโลยีเพื่อนําเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
การชวยฟนคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผูป ระสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแหงชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
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2.หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1.เอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2561201
กฎหมายแพงเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Civil Law
2561202
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract
2561501
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Public Law
2562201
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Obligation Law : General Principles
2562202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
3(3-0-6)
ลาภมิควรได

2562203
2562205
2562302
2562303
2562305
2562306

เหตุผล

ปรับเปลีย่ นรวมวิชาและปรับหนวยกิต

ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3

Torts, Management of Affairs without mandate and
undue Enrichment
กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Law of Property
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Law
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย 3(3-0-6) ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3
Security Transaction Law : Real and Personal
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
3(3-0-6)
Partnerships and Companies
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2.หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1.เอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2561102
กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
2(2-0-4)
Civil Law : General Principles
2561201
กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2-0-4)
Legitimate Persons
2561202
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Juristic Act and Contract
2561501
กฎหมายมหาชนเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Public Law
2562101
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
2(2-0-4)
Thai Legal History
2562201
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
Obligation Law : General Principles
2562202
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได 3(3-0-6)
Torts, Management of Affairs without mandate and
undue Enrichment
2562203
กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3-0-6)
Law of Property
2562205
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
Family Laws
2562302
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
Specific Contracts 1
2562303
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
Specific Contracts 2
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รหัสวิชา
2562305
2562501
2562502
2562503
2563201

2563302
2563501
2563502
2563503

2563504
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2(2-0-4)
2562501
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Security transaction Law : Real and Personal2562206 กฎห
Constitutional Law
Partnerships and Companies
2562502
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Criminal Law : General Principles
Constitutional Law
2562503
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law : Offences
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562502 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
2562702
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
English for Lawyer
Criminal Law : Offences
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562502 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 2563201
Succession Law
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
2563302
กฎหมายลั
กษณะตัว๋ เงิน บัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
Succession Law
Bills and Current Account
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(2-0-4)
2563501
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
3(3-0-6)
Law of Insurance
Law on Court Organization
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
3(3-0-6)
2563502
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
Bills and Current Account
Law of Civil Procedures
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
2563504
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Law on Court Organization
Law of Criminal Procedures
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0-6)
2563506
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Civil Procedures
Law of Evidence
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง: ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
2563507
กฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
Law of Civil Procedures : Provisional Measures and
Administrative Law and Procedures
Execution of Judgment
2564301
สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0-6)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2563502 กฎหมายวิธพี ิจารณาความ
Seminar in civil Law
แพง
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบังคับในกลุมกฎหมายแพง
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2(2-0-4)
และพาณิชย หรือ ไดรับอนุมัตจิ ากอาจารยผสู อน
Law of Criminal Procedures 1

ปรับเปลีย่ นรวมวิชาและปรับหนวยกิต

ปรับเพิ่มมาจากเอกเลือก
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2564502
สัมมนากฎหมายอาญา
3(2-2-5)
Seminar in Criminal Law
2564701
2564707

เหตุผล
ปรับเพิ่มมาจากเอกเลือก

วิชาที่ตองการเรียนมากอน : 2562303 กฎหมายอาญา : ภาค
ความผิด

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal Profession
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
ทางนิติศาสตร
Introduction to Research Methodology in Law

ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3
ปรับเพิ่มมาจากเอกเลือก
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หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2563505
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
2(2-0-4)
Law of Criminal Procedures 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
2563506
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
2563507
กฎหมายปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6)
Administrative Law and Procedures
2563508
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6)
Labour Law and Procedures
2563510
กฎหมายลมละลาย
3(3-0-6)
Bankruptcy Law
2564601
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
2564602
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
Private International Law
2564701
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0-4)
Legal Profession
2564702
นิติปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Law
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2.2.เอกเลือก
รหัสวิชา
2561101
2562204
2562301
2562304

2562701
2562702
2562703
2563202
2563401
2563402
2563403

ชื่อวิชา
หนวยกิต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Principles of Jurisprudence
กฎหมายที่ดิน
2(2-0-4)
Law of Land
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562203 กฎหมายลักษณะทรัพย
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
เอกเทศสัญญา 3
2(2-0-4)
Specific Contracts 3
กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Law
ภาษากฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai law Language
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
English for Lawyer
การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0-6)
Application and Interpretation of Law
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Protection Law
การสืบสวนและสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Process
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0-4)
CriminoIogy and Penology
นิติเวชศาสตร
2(2-0-4)
Forensic Medicine

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2559
2.2.เอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2562101
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
3(3-0-6)
Thai Legal History
2562204
กฎหมายที่ดิน
3(3-0-6)
Law of Land
2562301
2562304
2562401
2562701
2562703
2563202
2563301
2563401
2563402

เหตุผล
ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ) และปรับเพิ่ม
หนวยกิต จาก 2 เปน 3
ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562203 กฎหมายลักษณะทรัพย

กฎหมายธุรกิจ
Business Law
เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts 3
กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
Tourism Law
ภาษากฎหมายไทย
Thai law Language
การใชและการตีความกฎหมาย
Application and Interpretation of Law
กฎหมายคุม ครองผูบริโภค
Consumer Protection Law
กฎหมายลักษณะประกันภัย
Law of Insurance
การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Process
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
CriminoIogy and Penology

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3

3(3-0-6)
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2562401

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2555

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ)และปรับเพิ่ม
หนวยกิต จาก 2 เปน 3
ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3
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รหัสวิชา
2563404
2563406
2563407
2563408
2563409

2563511
2563512
2563515
2563516
2564301

2564401

วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2562306 กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
Arbitration Law
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
Law of Mass Communication

2(2-0-4)

รหัสวิชา
2563403
2563404
2563406
2563407

2(2-0-4)

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 2(2-0-4)

Law of Juvenile Delinquency
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Education Law
กฎหมายเกีย่ วกับการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Law of Local Administration
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Constitutional Law
สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0-6)
Seminar in civil Law
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบังคับในกลุมกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือ ไดรับอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Law

2563408
2563409
2563503

2563508
2563509
2563510

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2559
ชื่อวิชา
หนวยกิต
นิติเวชศาสตร
3(3-0-6)
Forensic Medicine
กฎหมายจราจร
3(3-0-6)
Traffic Law
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution Law
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย3(3-0-6)
Law Concerning Securities and Exchange
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2562306 กฎหมายลักษณะหุนสวน
และบริษัท
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3(3-0-6)
Arbitration Law
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Law of Mass Communication
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง: ภาคบังคับคดี 3(3-0-6)
Law of Civil Procedures : Provisional Measures
and Execution of Judgment
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 2563502 กฎหมายวิธพี ิจารณา
ความแพง
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน3(3-0-6)
Labour Law and Procedures
กฎหมายเกีย่ วกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน3(3-0-6)
Law of Juvenile Delinquency
กฎหมายลมละลาย
3(3-0-6)
Bankruptcy Law

เหตุผล
ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3

ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3
ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3
ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ)

ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ)
ปรับเพิ่มหนวยกิต จาก 2 เปน 3
ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ)
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2563509
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
กฎหมายจราจร
3(3-0-6)
Traffic Law
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution Law
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 3(3-0-6)
Law Concerning Securities and Exchange
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รหัสวิชา
2564402
2564501
2564502

2564503
2564603

2564704
2564705
2564706
2564707
2564801

รหัสวิชา
2563511
2563512
2563515
2563516
2564401
2564402
2564501
2564503
2564601
2564602
2564603
2564702
2564703
2564704

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ.2559
ชื่อวิชา
หนวยกิต
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law
กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น
3(3-0-6)
Law of Local Administration
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Constitutional Law
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Law
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Law
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Administrative Law
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Finance Law
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
Public International Law
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
Private International Law
กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
นิติปรัชญา
3(3-0-6)
Philosophy of Law
การรางสัญญา
3(2-2-5)
Contract Drafting
การวาความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court

เหตุผล
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2564703
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ชื่อวิชา
หนวยกิต
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0-6)
Investment Law
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Administrative Law
สัมมนากฎหมายอาญา
3(2-2-5)
Seminar in Criminal Law
วิชาที่ตองการเรียนมากอน : 2562303
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0-6)
Public Finance Law
กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
การรางสัญญา
2(1-2-3)
Contract Drafting
การวาความและศาลจําลอง
3(2-2-5)
Advocacy and Moot Court
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3(2-2-5)
Legal Drafting and Legislative Process
สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร 3(2-2-5)
Introduction to Research Methodology in Law
การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
3(0-270-0)
Field Experience in Law

ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ)
ปรับเพิ่ม(มาจากเอกบังคับ)และเพิม่ หนวย
กิต จาก 2 เปน 3

ปรับเพิ่มมาจากเอกเลือก
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
2564705 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3(2-2-5)
Legal Drafting and Legislative Process
2564706 สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
2.3.ฝกประสบการณวิชาชีพ
2564801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(45)
2564802

Preparation for Professional Experience

เพิ่ม
หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
ปรับเพิ่ม(จากเอกเลือก)และปรับเพิ่มหนวย
กิต
เพิ่มวิชา
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การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative Study
2564803 การฝกประสบการณวิชาชีพ
6(270)
Field Experience
วิชาที่ตองเรียนมากอนและผาน : 2564801 การเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2564804 สหกิจศึกษา
6(600)
Cooperative Study
วิชาที่ตองเรียนมากอนและผาน : 2564802 การเตรียมสหกิจ
ศึกษา

เหตุผล

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูวิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา
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256_ _ _ _ หมวดวิชานิติศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1. กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2. กลุมวิชาที่กฎหมายเกี่ยวกับชีวิต
3. กลุมวิชากฎหมายเอกชน
4. กลุมวิชากฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ
5. กลุมวิชากฎหมายมหาชน
6. กลุมวิชากฎหมายระหวางประเทศ
7. กลุมวิชาเบ็ดเตล็ด
8. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9. กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย

256_1_ _
256_2_ _
256_3_ _
256_4_ _
256_5_ _
256_6_ _
256_7_ _
256_8_ _
256_9_ _

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 คําอธิบายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคบังคับคดี
2 ผลงานวิจัย
2.1 การศึกษาการสรางกฎหมายดวยวิธีชุมชนบัญญัติ.(2556) ไดรับทุนจาก วช.
3. บทความวิชาการ
3.1 ทัศนัย ทั่งทอง. (2557, พฤศจิกายน). ที่ดินต่ําจําตองรับน้ําจากที่ดินสูง. เพชรปริทัศน.
3.2 ทัศนัย ทั่งทอง. (2558, ธันวาคม). ทรัพยสินและเงินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี. เพชร
ปริทัศน.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป
4.2 กฎหมายอาญา1 : ภาคทั่วไป
4.3 เอกเทศสัญญา 1
4.4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
4.5 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
4.6 เอกเทศสัญญา 2
4.7 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
4.8 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคบังคับคดี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1 นายทัศนัย ทั่งทอง
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- น.ม.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550)
- น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(2531)
- ประกาศนียบัตร (วิชาวาความ)
สภาทนายความแหงประเทศไทย
(2536)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 กฎหมายลักษณะประกันภัย
2. ผลงานวิจัย
2.1 การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสูการระงับขอพิพาทชุมชน ตําบลปากทะเล อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี. (2552). ไดรับทุนจาก สกว. รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2.2 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชากฎหมายลักษณะประกันภัยตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต. (2554) ไดรับ
ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
3. บทความวิชาการ
3.1 ศิรินทร อินทรวิชะ. (2557, พฤศจิกายน). สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป. เพชร
ปริทัศน.
3.2 ศิรินทร อินทรวิชะ. (2558, ตุลาคม). สิทธิในการปฏิเสธการรักษาพยาบาล ในวาระสุดทายของชีวิต.
เพชรปริทัศน.
3.3 ศิรินทร อินทรวิชะ. (2558, พฤศจิกายน). แชรลูกโซ มหันตภัยรายหลอกลวงนักลงทุน. เพชรปริทัศน.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
4.2 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
4.3 กฎหมายลักษณะประกันภัย
4.4 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
4.5 สิทธิมนุษยชน
4.6 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
4.7 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
2 นางสาวศิรินทร อินทรวิชะ
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- น .ม . (ก ฎ ห ม าย อ าญ าแ ล ะ
กระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญา)
มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย (2548)
- น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2538)
- ประกาศนี ย บั ต ร (กฎ หมาย
ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2541)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
3. บทความวิชาการ
3.1 อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ. (2557, ตุลาคม). สาระนารูเกี่ยวกับการทําพินัยกรรม. เพชรปริทัศน.
3.2 อรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ. (2558, ธันวาคม). การเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัย.
เพชรปริทัศน.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กฎหมายลักษณะมรดก
4.2 สัมนากฎหมายแพง
4.3 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
4.4 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
4.5 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4.6 กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท
4.7 กฎหมายครอบครัว
4.8 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับรัฐศาสนศาสตร
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
3 นายอรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- น.ม. (กฎหมายเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(2550)
- น.บ. (กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2543)- น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(2546)
-ประกาศนียบัตร (วิชาวาความ)
สภาทนายความแหงประเทศไทย
(2546)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
- กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
2 ผลงานวิจัย
3. บทความวิชาการ
3.1 อรทัย แซเบ. (2554, ตุลาคม). เงินยืมทดรอง เงินทดรองจาย กับภาษีหัก ณ ที่จาย. . เพชรปริทัศน.
3.2 อรทัย แซเบ. (2556, มกราคม). นโยบายรถคันแรกกับกฎหมายซื้อขายรถ. เพชรปริทัศน.
3.3 อรทัย แซเบ. (2557, ตุลาคม). มีชื่อในเอกสารสิทธิที่ดิน แตไมใชเจาของเปนไปไดจริงหรือ. เพชร
ปริทัศน.
3.4 อรทัย แซเบ. (2558, พฤศจิกายน). กฎหมายเชาซื้อรถนารู. เพชรปริทัศน.
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
4.2 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด
4.3 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
4.4 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
4.6 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
4.7 เอกเทศสัญญา 3
4.8 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
4.9 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
4.10 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4.11 กฎหมายลักษณะทรัพย
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
4 นางสาวอรทัย แซเบ
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- น.ม. (กฎหมายการค า ระหวา ง
ประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2554)
- น.บ.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(2549)
- น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(2550)
- ประกาศนียบัตร (วิชาวาความ)
สภาทนายความแหงประเทศไทย
(2549)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ
1. ตํารา /เอกสารประกอบการสอน
2 ผลงานวิจัย
2.1 การรังแกในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา : รูปแบบ ความชุก ผลกระทบ แรงจูงใจ และมาตรการการแกไขใน 5 จังหวัด
ของประเทศไทย. (2555). ไดรับทุนจาก Plan International ประเทศไทย และ UNESCO (เจาหนาที่เก็บขอมูลภาคสนาม)
2.2 โครงการการประเมินภายนอกกลุมแผนงานการลดปญหาจากการพนัน. (2557). ไดรับทุนจาก สสส. (เจาหนาที่เก็บขอมูล
ภาคสนาม)
2.3 การประเมินผลการปฏิบัตติ ามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไมสบู บุหรี่ในสถานที่สาธารณะ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
(2557). ไดรับทุนจาก สโมสรโรตารี คลองเตย (ผูชวยนักวิจัย)
2.4 โครงการสรุปกฎหมายและมาตรฐานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ.
(2557). การประเมินผลการปฏิบตั ิตามกฎหมายคุมครองสุขภาพผูไ มสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
(2557). ไดรับทุนจาก สํานักอนามัย กรุงเทพฯ (ผูชวยนักวิจัย)
2.5 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและกิจการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติคมุ ครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ... ฉบับที่เสนอตอสภานิติบญ
ั ญัติ พ.ศ. 2558 และฉบับที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2558.
(2558). งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาบริหารองคกร สํานักคณะกรรมการขอมูลขาวสรของราชการเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดย สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. มีนาคม 2558 (ผูวัจัยรวม)
3. บทความวิชาการ
3.1 เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ และกฤษฎา แสงเจริญทรัพย. (2556). กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย.
วารสารสหศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. ปที่ 13 ฉบับที่ 2
4. ประสบการณการสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 กฎหมายอาญา
4.2 กฎหมายลักษณะละเมิด
4.3 อาชญาวิทยา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิ
ที่ การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
5 นายกฤษฎา แสงเจริญทรัพย
ตําแหนงทางวิชาการ : อาจารย
วุฒิการศึกษา :
- น.ม. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
(2557)
- น.บ.(กฎหมาย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2543)
- น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
(2546)
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่ 017/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
---------------------------------------------------------------ตามที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุ รี ได ดําเนิน การพัฒ นา
และปรับ ปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2552 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กําหนดใหมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ นั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ดังนี้
1. อาจารยทัศนัย ทั่งทอง
ประธานกรรมการ
2. อาจารยศิรินทร อินทรวิชะ
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร. ชนาธิป ชินะนาวิน
ผูทรงคุณวุฒิ
4. นายพิชัย ขําเพชร
ผูทรงคุณวุฒิ
5. นายสุริยน ยุวภูมิ
ผูทรงคุณวุฒิ
6. อาจารยสกุล กร่ําธาดา
กรรมการ
7. อาจารยอรรถพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ
กรรมการ
8. อาจารยอรทัย แซเบ
กรรมการ
9. อาจารยพงษลดา ทั่งทอง
กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการทุ กท า น มี ห นาที่พั ฒ นาและปรับ ปรุงหลักสูตรใหมีป ระสิทธิภ าพ เหมาะสม
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

(ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/ว ๑๔๒

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เรื่อง

ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร

เรียน คุณพิชัย ขําเพชร
ด วยสาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี
ไดพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อความ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี
ความรูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร จึงใครขอเรียนเชิญทาน
ร ว มวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร ในวัน เสารที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐–๑๗.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม สํ านั ก งานคณบดี ชั้ น ๒ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๒ ๔๙๓๒๖๘
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/ว ๑๔๒

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
เรื่อง

ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร

เรียน ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร. ชนาธิป ชินะนาวิน
ด วยสาขาวิ ชานิ ติศาสตร คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี
ไดพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ เพื่อความ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี
ความรูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร จึงใครขอเรียนเชิญทาน
ร ว มวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร ในวัน เสารที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐–๑๗.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม สํ านั ก งานคณบดี ชั้ น ๒ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาวิชานิติศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๒ ๔๙๓๒๖๘
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ที่ ศธ ๐๕๕๕.๑๒/ว ๑๔๒

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญวิพากษหลักสูตร

เรียน คุณสุริยน ยุวภูมิ
ด วยสาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรบุ รี
ไดพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ เพื่อความ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมี
ความรูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร จึงใครขอเรียนเชิญทาน
ร ว มวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช านิ ติ ศ าสตร ในวัน เสารที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐–๑๗.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม สํ านั ก งานคณบดี ชั้ น ๒ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ เทียมเดช)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาวิชานิติศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร ๐๓๒ ๔๙๓๒๖๘

